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piretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1998 - Um jornal a serviço do Vale do Itapocu - Ano 80 - N° 4.170 - R$ 1,00

APEDIDO -----------------------�

� .

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

JUÍZO DE DIREITO DA ln VARA

EDITAL DE LEILÃO

DOUTORMÁRCIO RENÊ ROCHA

JUIZ DE DIREITO DA ln VARA CÍVEL
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC. ..

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiver, ou ainda aquem interessar

possa, que no dia09/11/98, às 14:15 horas, que realizar-se-á no átrio do Edifício do Fórum,
A PRAÇA does) bem(ns) penhorado(s) nos autos da AçãoEXECUÇÃO N° 16.686/96, em

que é ExeqüenteEDEMILSONMARCELO ANDREATTA e ExecutadoOSMAR JOSÉ
VAILATTI e NIVALDO JOSÉ LEHMKUHL, qual(is) seja(m):
Um Automóvel GM/OMEGA SUPREMA GLS, placa - JK-0086, chassi n"
9BGVP35CRPB296866, Renavan 546681018, cor Bege, ano e modelo 1994. Avaliado

em R$ 7.000,00
Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço
superiorà importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo(a) PRAÇA,
pelo maior lanço oferecido, desde que não inisório, no dia 20/11/98, às 14: 15 horas.
Fica(m) o(s)executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s) cônjuge(s)
secasado(s) fortern), caso não seja(m) encontrado(s) pelo Oficial de Justiça.
Não háônus nem recursos pendentes de Julgamento sobre o(s) bem(ns) acima mencionado(s).
deconhecimento deste Juízo. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que ninguém
alegue ignorância, mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma'

da Lei.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca, estado de Santa Catarina, aos O I dias do mês de

Outubro de 1998. Eu, BRA, TJA, que o digitei. Eu, Adiberto Braatz, Escrivão Judicial, o
conferi. MÁRCIO RENÊ ROCHA. JUIZ DE DIREITO.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

JUÍZO DE DIREITO DA ln VARA

EDITALDE PRAÇA

DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA

JUIZ DE DIREITO DA I" VARA CÍVEL
DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL

ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC ...

FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiver, ou ainda a quem interessar

possa, que no dia 09/11/98, às 14:15 horas, realizar-se-á no átrio do Edifício do Fórum, A

PRAÇA does) bem(ns) penhorado(s) nos autos da Ação EXECUÇÃO N° 16.686/96, em
queé ExeqüenteEDEMILSONMARCELO ANDREATTA e ExecutadoOSMARJOSÉ
VAILATTI e NIVALDO JOSÉ LEHMKUHL. qual(is) seja(m):
UM TERRENO situado na Rua CeI. Emílio Jordan, nesta Cidade e Comarca de

Jaraguá do Sul - SC, de forma irregular, com área de 945,45m'. Fazendo frente a

Oeste na extensão de 1l,10ms. com a Rua CeI. Emílio Jordan, fundos a Leste na extensão
de 19,80ms. Com terras de Vva. Ana Strichalski e Vva. Erna Bhur Stein, do lado direito I
aoNorte na extensão de 56,50ms. Com terras de Leopoldo Janssen e Herdeiros Fucks, I'atualmente d Sr. Dúlcio Lenzi, e do esquerdo, ao Sul, na extensão de 58,00ms. Com
terras de Theodoro Hinsching. O Prédio de Alvenaria, com finalidade residencial e

'

1'01
comercial, com 02 pavimentos, contendo a área de 311,37ms', mais dependências com
91,05m' de propriedade de Osmar José Vailatti. Registrado sob n° 41.787, às I1s.134,
livro 3-V, Avaliado em R$ 180.000,00 .

(l(J Não havendo licitante(s) na data e hora acima, ou se o(s) bem(ns) não alcançar(em) lanço

I supelior à importância da avaliação, será(ão) o(s) mesmo(s) levado(s) a segundo(a) PRAÇA,
)10 pelo maior lanço oferecido, desde que não irrisório, no dia20/11/98, às 14:15 horas.
r Fica(m) o(s) executado(s) intimado(s) das solenidades designadas, bem como seu(s) cônjuge(s)ulo
I secasado(s) forrem), caso não sejaírn) encontrado(s) pelo Oficial deJustiça.
I() Não hã ônus nem recursos pendentes de Julgamento sobre o(s) bem(ns) acima mencionado(s).
DI, deconhecimento deste Juízo. E. para que chegue ao conhecimento de todos e para que ninguém
It!' alegue ignorância. mandou-se expedir o presente edital que será publicado e afixado na forma

da Lei.
0, Dado e passado nesta Cidade e Comarca. estado de Santa Catarina. aos O I dias do mês de
() Outubro de 1998. Eu. BRA, T.IA, que o digitei. Eu. Adiberto Braatz. Escrivão Judicial. o

Conferi. MÁRCIO RENÊ ROCHA.JUIZ DE DIREITO. I
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Pronto-socorro infantil irá
r-

para o Hospital Jaraguá

A N

MARLIAN
---

SUBct:mfiBnça:nossamalorconqlllsta
,

A secretária de Saúde de
.

Jaraguá do Sul, Nanci Zimmer
mann, informou esta semana

que a administração pre
tende transferir, no início de
fevereiro do ano que vem, o

pronto-socorro do Hospital
São José para o Hospital Jara
guá.

A decisão está relacionada
com a instalação da UTI Infantil

que está sendo implantada no

Hospital Jorcçuó. Página 3

Edson Junkes

"., Funç:lição
UVITORIA

Rio dos Cedros promove Festa Náutica/98 neste final de selT)q:
no. Página 15
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Inda que tarde

o despertar
Pormais nobre que seja a couso. nada justifica o con

vite feito ao presidente daAssociaçãoMédica de Jara

guá do Sul para comparecer à sessão da Câmara de

Vereadores e tentar"explicar"
a atuação dos profissionais e o
funcionamento das unidades

hospitalares.ÀCâmara cabe a
responsabilidade em zelar pe

las leis municipais e fiscalizar os
atos do Executivo. As dernols

atividades são meras forma

lidades e soam muitas vezes

como demagogia barata ou

desvio de rota por falta de cur

so definido.
Encerrando o festival de ras

gação de sedo.a frase do pre

sidente em exercício,Afonso Pi

azera Neto, após agradecer a

presença do médico, "nossa

preocupação demonstra a in

tenção em trabalhar comunitariamente ... ", traduziu o

empobrecimento do Legislativo que, sem condições de

apresentar qualquer projeto de interesse dapopulação,

apela paro a simulação de-uma CP!, bem ao estilo dos

programas de auditório, onde o que importa é o gla-
maure a audiência. "

Os parlamentares perderam a oportunidade em re

verter a imagem de um Legislativo caolho e desarticu

lado, sem metas definidas. Sem ter o que perguntar, os

vereadores se limitaram a elogiar o trabalho desenvolvi

do pelos médicos, como se isso não fosse obrigação. A

sessão foi transformada num palanque da Associação
Médica, onde o diretor, sabiamente, aproveitou para

fazer omerchandisingda categoria .Infelizmente, alguns
vereadores confundem a função no Legislativo com as

atividades desenvolvidas por entidades assistenciais. É

pena, mas é fato.

Legislativo é para legislar, para criar leis que con

tribuam com a administração.Assuntos relacionados aos

prontos-socorros, hospitais e atendimentosmédicos com�

pete à direção dos órgãos.Aos parlamentares cabe a

cobrança ao Executivo, se as entidades pertencerem

ao. governo. No mois. é demagogia barata e sem ne

nhum propósito com a função.Aliás, os vereadores de

veriam criar CPI para se investigar e apurar a respon

sabilidade de ações. Neste caso sim justifica a convo

cação does) dlretorres) does) hospitolõs) ou de clínicas

conveniadas, além da secretária de Saúde.

Com mais responsabilidade, os vereadores deveriam

ter ainda pouco mais de respeito para com a popu

lação, não permitindo bobagens de última horo.muito

menos se enveredar por caminhos adversos, inadequa

dos. O fato em si poderia ser discutido internamente,

sem nenhum alarde, muito menos dando chances aos

palavrórios de ocasião. A pouco mais de um mês para

o final do segundo ano de legislatura, contabilizando os

trabalhos, se chega a triste constatação: pouca coisa

concreta foi feita.

A conclusão é óbvia. Salvo raríssimos e honrosos ca

sos, os parlamentares se perderam em discursos vagos

e dissonantes, apresentando indicações de obras, de

favorecimentos ou de condolências. Deixaram de exer

cer as funções às quais a população as havia confia

do. É preciso despertar para a necessidade em cami

nhar para frente, independente, consciente e com o

propósito de contribuir para o progresso da cidade.

?OS"'íO DE:

vACINACAO
l

Carta do Leitor

* Rolf Eugenio Fischer

dem com suas obediên

cias e suas transgressões.
Esse estado é, com certe

za, extremamente instável

e seu equilíbrio incons

tante. Por isso nos é tão

difícil ser .honesto. pois as

condições para que isso

aconteça se constroem a

cada instante. Por essa

razão, o processo de me

diação entre indivíduos

mediados é uma prática
bastante delicada. Há mo

mentos em que os acordos

podem ser delineados, pois
representam uma con

vergência daquilo que é
correto e do que é bom

para as duas partes.
Mas a instabilidade

desses conceitos dificulta a

obediência de honrar os

acordos firmados, não per
mitindo que eles tenham

vida longa a não ser que
. sejam redefinidos. Daí resul

ta, algumas vezes, a ne

cessidade em trabalhar

com um número maior de

sessões. Entretanto, tem-se

observado com freqüên
cia nos relatórios conclusi

vos das mediações a

seguinte anotação "as

Satisfação e honestidade
duas partes fizeram um

acordo". Por que mencio

nar as duas? Não seria uma

redundância? Segundo
essa anotação, fica carac

terizado que elas fizeram

um acordo e assumiram

um compromisso, mas não

se tornaram uma, elas per
maneceram duas. Neste

caso, o contrato acabo

por criar duas percepções,
duas verdades, diferentes

do mesmo compromisso.
Nomomento em que se

é dois num contrato, é cio·

ro que há insatisfação en·

tre os dois contratantes e

automaticamente não hÓ
honestidade. O que deve'

mos lembrar, como media'
dores, a todo o instante é

que, quando as partes me·

diodos se sentem satisfei·
tas ee essa é a grande sen'

sação que percebemOs
com relativa facilidade),
estão, por definição, sendo
honestas e a redação pos'
so a ser Simplesmente ·�s
partes fizeram um acordo.

* Professor e consultor, 6·

líado ao Instituto de M�;
ação eArbitragem do BrQllI

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

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

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

CORREIO DO POVO
Gráfica e Editora CP Ltda, - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Rßdação, Dßpartamßnto Comercial ß Oficina�

Rua Waltßr Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul - SC - Fonß!Fax (047) 370-7919 - 370-7363 - 370-7

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessarillmente,
a opinião dojorfl8l

Uma mediação poderá
ser considerada conclusi-

.
vc. podendo ser conduzi

da ao encerramento,

quando as partes media

das se sentirem satisfeitas

com o acordo firmado en

tre elas. Este sinal de satis

fação exteriorizado é um

indicativo de que as partes
se conduziram honesta

mente.

É extremamente impor
tante essa correlação en

tre satisfação e hones

tidade. Quando pelo
menos uma das partes não
é honesta, ou seja, quan
do formas de hipocrisia vão
ganhando espaço e a

conduta dos mediados é

marcada por dissimu

lações, elas param de sen

tir satisfação. Numa medi

ação, a intimidade que se

expressa pela possibilidade
de ser honesto e espontâ
neo é indício de satisfação.
As pessoas mediadas se

sentem satisfeitas quando
conseguem estar em dia

com o que lhes é correto e
o que lhes é bom.

Para ser honesto, um in

divíduo deve estar em or-
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� CP ·······························n······················ !.•.' Nanci vai à Câmara explicar
L5�[p��@ [Q)@ ���IJ@� í •

1* iSWlin;w@@ iWiW @ffij@@ @@ NMi !im� sobre procedimentos da pasta
------------------"---------------"Moro em Nereu Ramos, e o objetivo da presente

é convidar o senhor prefeito a visitar esse bairro para
se inteirar do abandono em que se encontra.
A Rua Júlio Tlssí por exemplo, está sem condições

de tráfego, pois há buracos do lado de fora

aguardando a véz de entrar.Outra calamidade: nos

lados e fundos do Posto de Saúde Santo Antônio

faltam tubos de esgoto.
Senhor prefeito, venha dar uma olhada.
Cadê a administração municipal que não enxer

ga o Bairro de Nereu Ramos, enquanto gasta di

nheiro público na Praça Paul Harris, em frente a Mar

cotto. e na Rua Joinville, que todos sabem é via fe-
deral. Onde está a qualidade de vida?". I:

,i-
i
,

Durante mais de três horas, a secretária de Saúde foi sabatinada pelos
vereadores sobre meningite, postos de saúde e pronto-socorro infantil

Jaraguá do Sul - A secretária
de Saúde, Nanci Zimmermann,
compareceu à Câmara de Vere
adores, na noite de terça-feira (3),
para explicar sobre os procedi
mentos da pasta. A secretária

permaneceu por mais de três ho
ras no Legislativo respondendo às

perguntas dos vereadores sobre
atendimento nos postos de
saúde, meningite e Pronto-Socor-
ro Infantil do Hospital São José. O
co�ite partiu do,vereadorMoacir
Bertoldi (PPB), que insiste em pro
mover uma campanha contra a

meningite bacteriana (Haemofilos
Influenza).

Com relação a vacinação,
Nanci informou que o número de
casos de meningite bacteriana é
mínimo, o que inviabiliza a cam

panha, além de ser cara (cerca
de RS 28,00 a unidade) e de res

ponsabilidade do Ministério da
Saúde. "Dos 41 casos de menin

gite registrados >10 ano passado,
) I apenas um era bacteriana. Além

do rnols. Jaraguá do Sul não pode
tomar frente numa campanha de
vacinação", explicou, acres
centando que, o vereador como
médico, deveria saber que estari
a criando uma falsa expectativa'

na população, já que
a efetividade da vaci

no não está tecnica
mente comprovada.

Sobre o Pronto-So-

Elípio Galliani - Jaraguá dO Sul

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

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

O jornal se reserva o direito de fazer as correções
ortográficas e gramaticais necessárias.

As cartas devem ser assinadas e com o nome completo
do outor endereço ou telefone para contato. Os textos

sem essas informações não serão publicados.

As colaborações devem ser enviadas poro a Rua Walter

Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha, 89.259-700. Caixa
Postal 19 ou pelo tele-fax (047) 370-7919
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Informativo Seroana/:da.GâméJra Municipal de Jaraguá do Sul
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sessão ordinária'Iéíliizáq�:qo p,ai*àçi'irs dos vereadores foram:
lorlta Zanotti Karsten tev�;1�prOvap�' ..

.. ,s�ag%Vi de nível da rua CeI. Procápio
G, d� Oli�eira e solicitou,a

..

ianl rotªtár�a no fi stàrüa �;�'bairro Ilha da Figueira.
Mana Ehsabeth Mattedl t. . vadaProposlçao de asfaltara ru,a RIo Grande do Norte e afirmou ter

entregue ao sr. prefeito as r�ivindicáções�da�As�oci,af
...,'

o bairro São Luís e que as

obras na rua Erich Aben serão iniciadas de imediatQ.
José Antônio Schmitt teve a rov�da ªproposição �e hudo em Jaraguá do Sul e o

desassoreamento do ribeir da rua José Theodord Rib�i
Vicente Caropreso falou d ortãncia dá padicip
parabenizou os patrocinado esta evento ....• 1 !
Gilda Alves anunciou sua d ç�9:Q9,�MPE!le a�i
comunidade jaraguaense. '.'

"
.... r

Niura Sandra Demarchi d
.

.. .

')9 Ç�9I!Ei9\��(�g,e'nizando o Grupo Escoteiro
Jacontaba pelo exefTlplo oe civismo e amor a p�tn�,Solicitoua implan�ação de tubulação nos fundos

?as ruas nO 403 e nO 4Q4 e agradeceu ao líder' �o)erno n , ver�ádor Alcides Pavanello, pela
lI�minação da rua ValdifManfrini efetuada pelo ecutivo" J .

:

Gllmar Menel solicitou o �nX!9 ��:�líçigEa ízàndo o ·r�. ejParticipantes do Clube de
Canoagem Kentucky pelaprp(Íloçªo'dac�n epela preocuPilção com o rio Itapocu.
Moacir Bertoldi solicitol;! oßn'viö'de ófício para. em 55'

.

arai. Mais uma vez pediu o

requerimento de convocáçãô;qa' secretána Mu�icipal de; .
asa de Leis.

Afonso Piazera disse que o �êminarío realizadd em Portugal�é:tspan�a: que participou em companhia
d� vereacol Ademar possamài,.teyeJ�ªscpn\uns:dà7(Q���q.2);

.

CÂMARA
pnnc�palmente no que se refere aúturistRb;.��I[Je,.�t�:'P:.\l)tíJrhâráj MUNICIPAL DEpaSSivei com a participação conjunta do setor privado, do legislativo JARAGUA' DO SULe do executivo.
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Convite: Nanei dá explicações aos vereadores

corro Infantil do Hospital São
José, a secretária garantiu que
no início de fevereiro será trans
ferido para o Hospital Jaraguá.
"O próprio prefeito já hcvlo de
cidido a transferência", lem
brou. Bertoldi disse que ficou
contente' com a notícia da
transferência. "Com a implan
tação da UTllnfantil no Hospital
Jaraguá, o local é o mais ade

quado para se instalar o pron
to-socorro infantil", acredita.

O problema no atendimen
to nos postos de saúde foi justi-

fic6do pela secretária como o

aumento na demanda. Segun
do ela, o número de atendimen
to passou de 358.742, em 1993,
para 840.469, no ano passado.
"Estamos tentando resolver es
ses problemas contratando mais

profissionais", assegurou. Para
Bertoldi, o problema maior nos

postos de saúde foi a redução
no número de médicos, nega
do pela secretária. "Como vere

ador, sou constantemente co

brado pela população": justifi
cou.

TeE rejeita contas da Prefeitura de Guaramirim
municípios no exercício de 1996. turo de Guaramirim já haviam

Segundo relatórios técnicos, o sido rejeitadas pelo TCE. No fi-

fato, na maioria das vezes, é re- nal de março, o Tribunal infor-
sultado dos orçamentos terem mau que realizaria auditoria es-

sido superestimados, contrarian- pecial nas contas de 1996 da
do a Lei FederaI4.320/64. A prin- Prefeitura para saber o motivo

cipal conseqüência do déficit pelo qual o então prefeito Víc-

orçamentário é a realização de tor Kleine (PPB) lançou no ba-

despesas para pagamento a lancete de abril daquele ano RS
curto prazo, que ficam peden- 659.780,00 como sendo dinheiro
tes por falta de recursos, com- em caixa.

prometendo exercícios posterl- O ex-prefeito Kleine se de-
ores. fende afirma,ndo que os vc-

O presidente da Câmara lares lançados no balancete
de Vereadores, Jaison Batista referem-se a pagamento de

(PPB), infqrmou que o Legis- despesas de anos anteriores,
lativo Municipal recebeu o valores recebidos pela Te-

parecer do Tribunal no início souraria e não depositados.
da semana passada. "Tenho duplicidade de receita - "cor-
60 dias para colocar em vo- rigida posteriormente" � e pa-
tação, mas pretendo apre- gamento de funcionários e

sentar para .oprecloçóo do de despesas contraídas com

plenário até o final do mês". .. a empreiteira Rui Bittencourt,
informou. as duas últimas não empe-

As contas de 1996 da Prefei- nhadas.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRA.FIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Florianópolis - O
TCE (Tribunal de Can
tos do Estado) voltou
a sugerir que a Câ
mara de Vereadores
de Guaramirim rejeite
as contas da Prefeitu
ra relativas a 1996. O

pedido de reexame

feito pelo Executivo

Municipal foi aprecia
do pelo Tribunal, que,
apontou ocorrência
de déficit orçamen
tário, principal mo
tivo que tem levado o
TCE a decidir pela re

jeição das contas de
76 prefeituras.

Os déficits de exe

cução orçamentária
apuradOS pelo TCE
variam de 10,03 a

1.014,48% da receita

_
arrecadaçla pelos

3 3
Check-up
VIP�v'"+
Sua empresa

em ótima formaDEIMAGEM
Hospital Jaraguá

RUA JORGE CZERNIEWICZ, SIN° (HOSPITAL JARAGUÁ)
OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAMBÉM NA RUA JOÃO PICCOLI, 216

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Werninghaus discorda de pontos
do pacote econômico do governo
---------------------------------

Prefeito viajou quarta-feira (4) para BrasJ7ia, juntamente com cerca de
dois mil prefeitos do País, para discutir a reforma tributária

jaraguá do Sul - O
prefeito Geraldo Werning
haus (PFL) disse esta sema

na que não concorda com

o pacote econômico como
está sendo apresentado.Na
opinião dele, a proposta em

aumentar de 0,20 para
0,38% a CPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimen

tação Financeira), além de
não atender os municípios
que geram a arrecadação,
"é muito alta". Outro ponto
é a previsão do governo
federal em dobrar o valor do
FEF (Fundo de Estabilidade

Fiscal), hoje em 20%, que,
segundo o prefeito, vai tirar
mais dinheiro das cidades.

Werninghaus e os demais

prefeitos da região da Am
vali (Associação dos Municí
pios do vole do Itapocu)
reivindicam que pela menos
50% da CPMF fiquem nos

municípiOS, com destino
"corlrnbodo" para a saúde.
Ele não soube precisar
quanto isso reverteria para
Joroouó do Sul em dinheiro,
mas informou que cálculos
extra-oficiais, encomenda
dos pela Associação Co
merciaI. dão conta de que
os bancos movimentam em

torno de RS 1 milhão por
mês. "Isso é cálculo em cima

de 0,20%, imagine se passar
o aumento proposto pelo
governo. Quase dobra",
lembrou.

Segundo o prefeito, se o

Município pudesse contar
com cerca de RS 500 mil
mensais da CPMF, faria, em
'um ano, um pronto-socorro
mais moderno, com equipa
mentos de última geração,
inclusive com helicóptero.
"A Secretaria de Saúde con
to atualmente com algo em
torno de RS 560 milmensais,
referentes.o todos os repas
ses e convênios. Com mais
RS 500 mil resolveríamos em

parte os problemas do Mu
nicípio", afirmou, informan
do que a proposta de reivin
dicar metade da CPMF é
consenso entre os prefeitos
do País.

Sobre a FEF, o prefeito
lembrou os ouidoot's co-

<'

locados nos principais pon-
tos da cidade denunciando
os parlamentares catari
nenses que votaram a favor
da prorrogação da medida.
"Lembram-se dos oufdoor's?
Desde o início era contrário
a prorrogação porque sabia
que iria prejudicar o Municí
pio", reforçou, acreditando
que o governo federal terá
de negociar com os par-

lamentares os pontos do

pacote considerados polê
micos. "A maioria dos par
lamentares que não con

seguiu se reeleger é da base
de sustentação do governo
e contrária ao pacote", afir
mou.

REIVINDICAÇÕES - Cerca
de dois mil prefeitos de todo
o País estiveram em Brosíllo.
na quarta e quinta-feira,
para discutirem com o go
verno a reforma tributária.
Ponto considerado crucial

para a sobrevivência dos

municípios. O presidente da
Amvali. Orlando Nogaroli
(PMDB), prefeito de Barra Ve
lha, disse que a grande pre
ocupação dos prefeitos é a

queda de orrecodoçôo das

prefeituras, em torno de 20%.
Os prefeitos catarinenses,

em especial. pretendem dis
cutir com o presidente
Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) mais 13 reivindi

caçôes, entre elas a co

brança da TlP (Taxa de ilu

minação Pública), autoriza
ção da exploração mineral
e isenção do ICMS (Imposto
sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços) nas

aquisiç<)es de máquinas e

equipamentos pelas prefei
turas.

opresidenfe da Cãmara de Jaraguádo Sul, vereador Uo 11roni (PTB), assumiu namanhã de hoje a adminlsfração
doMunicípio. " I

Numa 'cerimônia simples, a fransmissão do cargo reuniu secrefários, dir�fores de fundações e aufarquias,
vereadores e fami/iares do parlamenfar.
Na abertura, -o chefe de Gabinefe, JoséAlberfo Klifzke, que há 16 anos assumiu a Prefeifura de Jaraguá do Sul
na mesma condição, apresenfou a declaração de bens de 11roni e o bolefim de caixa da Prefeifura.
O prefeifo Geraldo Werninghaus (PFL), que entra em férias a parfir de hoje, diss� que a oporfunidade dada ao
presidenfe da Câmara demonsfra o respeifo pelo Legislafivo.
Tironi, sem conseguir esconder a emoção, disse que, apesar do curfo espaço de fempo - dez dias -, será a
chance para conhecer os frabalhos do Execufivo. "É uma satisfação assumir o governo do Município com a

melhor qualidade de vida do Estado.
Na noite de onfem, Tironi reassumiu a presidência da Cãmara de Vereadores.

Durante a palestra realizada na noite da última terça-feira
(3), no auditório do Sindicato do Vestuário, o economista
Antônio Carlos Manfredini da Cunha Oliveira, por várias
vezes, fez questão de frisar que não tinha nenhuma
ligação com política, muito menos com partidos. Ele

chegou a dizer que a economia não tem partido, "nãose
pode discutir se o cobertor vai cobrir a orelha direita ou a

esquerda".
Por mais que tenha dito não ter vínculo político, não
conseguiu esconder que comunga e apóia a política
neoliberal implantada no País. Disse com todas as letras
que o governo está no rumo certo e que a oposição só
critica, mas não apresenta alternativas para a crise,

Aliás
Quando perguntado
sobre as propostas
apresentadas pelos

candidatos derrotados,
Luiz Inácio Lula da Silva e
Ciro Gomes, Oliveira

disse que foram discur-
sos de oposição sem

nenhuma consistência.
- É fácil ser de oposição.
Basta falar o que o povo
quer ouvir. Que é contra
os juros altos, os cortes e
a cobrança de lrnpos
tos, já que não tem
nenhum compromisso
em realizar o que pro
meteu - discursou.

Por outro lado
Oliveira disse que um novo

componente está sendo
implantado na política
brasileira, a ética. Na
opinião dele, a preocu
pação do governo com o

social é por causa da
ética e do respeito pela

dernocrockr,
Como falar em ética e

democracia, se os mondo
chuvas desse governo
apoiaram e serviram ao

regime militar, que jögou o

ética no lixo quando
matou e torturou, e igno·
rau a democracia ao

editar o AI5?!

Erramos
Na edição passada, neste espaço, o jornal disse que o pp�
de Guaramirim está coligado com o PMDB. Na verdade,o
PPB disputou as eleições municipais de 1996 sozinho, tendo
como candidato José Prefeito de Aguiar. A aliança do

PMDB foi com o PTB.

Aviso

Depois de mapear
mais de 150 loteamen

tos irregulares no
Município, a Prefeitura
de Jaraguá do Sul

pretende evitar o
surgimento de outros,
inibindo a comercia

lização sem autoriza-

ção.
Para os interessados
em adquirir um lote, a
Prefeitura avisa: antes
de comprá-lo certi

fique se o terreno está

regular, para evitar

problemas no futuro.

Turismo
Somente este ano,
nove vereadores de

Jaraguá do Sul partici
param de cinco Con

gresso de Parlamenta-
res Municipais, em

Fortaleza, Recife, São
Paulo e até em Lisboa,

Portugal.
Os tais congressos
duram em média

quatro dies. o de Lisboa
aconteceu de 18 a 25
de outubro.Além do
traslado, os vereadores
recebem cerca de RS
150,00 de diária. Beleza!

Perguntinha
Quando é que a Secretaria de Planejamento vai retirara�

,
lombadas das ruas da cidade, obedecendo o novo

Código de Trânsito?

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.

[ADD/Makler]

�O\l'�ço Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Cent
\;,..�\)fJÜ·" Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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'Pacote ajustará a economia
e evitará crise', diz professor

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

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

E-mail: acijs@netuno.com.br
----------------------------�----

Antônio Carlos Oliveira prevê um cenário recessivo para o próximo ano,

mas garante: "Remédio amargo é a única saída"AGENDA 21 FORMA GRUPOS DE DISCUSSÃO
Cerca de 230 pessoas participaram do 10 Seminário da

Agenda 21, organizado pelo Centro Empresarial e Prefeitura
de Jaraguá do Sul, com apoio do Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense), no Boependl. O
número foi aquém das expectativas, pela quantidade de
convites expedidos, mas mesmo assim os grupos foram
formados dentro das seJe estratégias, que se reunirão para
discutir os pontos principais, para apresentação durante um

fórum marcado para o primeiro semestre do próximo ano,

O presidente do Centro Empresarial, Eduardo Ferreira
Horn, salientou a importãncia da Agenda 21, no
implantação do modelo de desenvolvimento, resguar
dando a qualidade de vida às gerações futuras. "Será uma
obra de toda a sociedade, contextualizada no

desenvolvimento sustentável. Joraguá do Sul está na

vanguarda, preparando a sua Agenda 21, uma das dez
cidades brasileiras que estão desenvolvendo o mesmo

processo e em torno de 1,8 mil, no mundo", observou,
O prefeito Geraldo Werninghaus conclamou a todos os

jaraguaenses à união de esforços, para a garantia de um

futuro melhor, dentro da sociedade sustentável, que deve

procurar dar a resposta a si própria, "A nossa cidade será
aquilo que sonhamos", disse. As sete estratégias foram

explicitadas por Gilmar Antõnio Moretti (Desenvolvimento
Econõmico), Waldir Watzko (Desenvolvimento Social), Ruth
Borgmann (Desenvolvimento Urbano), Educação (Isaura da
Luz Silveira), Redução de Resíduos Industriais e Domésticos
(Werner Schuster), Energia e Demais Recursos (César
Augusto Arenhardt) e Administração Participativa (Irineu
Pasold),

Em elmo do que foi apresentado, os presentes
optaram por uma ou mais estratégias, com a qual vão
contribuir através dos grupos de discussões, Os que
eventualmente não se inscreveram e tenham interesse
em contribuir, poderão fazê-lo através do endereço
eletrõnico www.jaraguadosul.com.br.

Francisco Alves/CP

vidade, mas cindo é mui
to pouco", frisou,

Sobre a fuga de capi
tais, Oliveira disse que é
parte do processo finan
ceiro mundial, onde os in
vestidores vão para onde
há produtividade, "Eles
(os investidores) chega
ram à conclusão de que
o dinheiro emprestado ao
Brasil estava sendo usado

para pagar gastos do

governo e não para finan
ciar a produção, Isso não
garantia o retorno, Não
são só estrangeiros que
retiram os dólares do País,
há agentes domésticos
também que estão ten
tando proteger o capital",
explicou, lembrando que
muitos têm medo de uma

desvalorização do Real,
convertendo o dinheiro
em Dólar,

DESIGUALDADES - Na
outra ponta do pacote,
econômico, Oliveira en

xerga a inversão de inves
timentos. Segundo ele, o
governo está preocupa
do com as desigualdades
sociais, tentando implan
tar mecanismos para re

distribuir a renda. "Há um

componente ético na

política brasileira que está

exigindo investimentos na
área social, Ö País precisa
crescer e se tornar mais

próspero, Para isso, é pre
ciso reduzir as desigual
dades", alertou, acres
centando que, se o go
verno não fizer nada para
atenuar o número de ex

cluídos, o País terá no fu
turo duas classes: a que
não come, e a que não
dorme,

o

o

Posição: Oliveira é a favor do pacote econômico

Jaraguá do Sul - "Ou o

governo editava o pa
cote de reajustes ou teria
de fechar o mercado e

permitir a volto da in

fiação" , Com essa frase o

economista Antônio Car
los Manfredini da Cunha
Oliveira, professor e. co
ordenador de relações in
ternacionais da Funda

ção Getúlio Vargas, justifi
cou o projeto de reajuste
proposto pelo governo
federal. Oliveira fez pa
lestra na noite da última

terça-feira (3), no au

ditório do Sindicato do
Vestuário, abordando a

globalização, regime fis
cal, FMI, política cambial
e monetária, privatiza
ções e possíveis cenários
para 1999,

Na opinião dele, os

grandes ralos do País são
frutos da Constituição de
1988, criada por "políticos
bem-intencionados, mas

sem conhecimento de
aritmética" , "Prometeram
e não podem cumprir, A
conta não fecha", afir
mou, Traçando um cená
rio recessivo para o próxl-

mo ano, Oliveira disse que,
o futuro do País está nas

mãos do Congresso, "As
eleições demonstraram

que a sociedade optou
pela estabilidade, que
não engole mais a in

flação, O segundo turno
foi um recado ao gover
no federal. O Congresso
precisa entender o reca

do das urnas para não fi
car na contramão", ana
lisou,

Oliveira acredita que,
mesmo amargo, o remé
dio @ necessário, "O País

precisa urgentemente de
reformas estruturais, Ou se

faz os ajustes agora, com
custo menor, ou se corre

o risco de mais tarde não
ter alternativa", alertou,
acrescentando que o Bra
sil precisa se adaptar à
nova ordem mundial,
onde o estado está dei
xando de ser produtor
para ser agente social, in
vestindo em educação e

em saúde, "O Brasil está

começando a flertar com
a idéia de investir em edu

cação, como forma de
aumento de produti-

J'

)�
o
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TREINAMENTO SOBRE EXPORTAÇÃO
A Associação Comercial e lndustrlol. com apoio da

ABRH/Jaraguá do Sul e Exata Consultoria e Eventos, vai
realizar no dia 17 de novembro, nos horários das 13 às 17
horas e das 18 às 22 horas, treinamento sobre

"Exportação - Rotinas, procedimentos e formação de

preços", com Ivan Borreto Boeing - administrador de

empresa com mestrado em Gestão de Negócios
Internacionais, professor universitário, consultor para área
de comércio exterior do Sistema Fiesc e Sebroe. Voltado
a empresários e profissionais da área de exportação, o
evento objetiva qualificar o participante para
desenvolver e executar negócios internacionais de forma
eficaz e objetiva,

O programa trata sobre conjuntura internacional,
exportação - habilitação e roteirizações, logística, seguros,
Classificação e incentivos fiscais, modalidades de
pagamentos, instrumentação documentário e formação
de preços, Terá lugar no auditório do Cejas, com custo de
RS 70,00 para associados e RS 140,00 para os demais
participantes, Inscrições na Acijs, com Neusa, pelo telefone
371-1044,

Contabilidade Geral·

Registro de Empres
Orgãos de Classe ·

iscai· Se
'seal
ent

ANO

III
CRITÓRIO CONTÁBIL MARLIAN SIC LTOA.

---

MARLIAN
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Sua confiança:
nossa maior conquista.
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Jaraguá do Sul - Já de olho
nas compras de Natal. a dire
toria da CDL (Cámara de Diri

gentes Lojistas) iniciou as dis
cussões sobre a abertura do
comércio nos domingos de
dezembro. Segundo o presi
dente da CDL, Alberto Pache
co Rosa, os lojistas do Municí
pio deverão decidir. na próxi
ma semana, quais os domingos
de dezembro em que as lojas
e supermercados irão estar
abertos.

Pacheco Rosa disse que
está aguardando sugestões

Horn demonstra otimismo com

relação ao pacote econômico
---------------------------------

Presidente da Acijs acredita que País terá crescimento entre 2,5 e 3% no

próximo ano e que governo contra/ará as contas públicas

Jaraguá do Sul - Apesar da
onda pessimista com relação
à economia, o presidente da

Acijs (Associaçào Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
Eduardo Horn, acredita que o

Brasil irá superar o impacto ini
ciai do pacote e apresentar
um crescimento entre 2,5 a 3%
no próximo ano. Uma das pou
cas vozes destoantes do País,
o otimismo de Horn está sus

tentado na capacidade brasi
leira de se adaptar ropldo
mente às novas regras do mer

cado e ao potencial do País.
- Como brasileiro consciente

estou torcendo para que o Con

gresso aprove o pacote.Acredi
to até que surgirão algumas
emendas, mas nada que com

prometa a proposta de reajuste.
Desta forma, o governo vai con

seguir acertar as contas e o PIB

(Produto Interno Bruto) deverá
crescer entre 2,5 e 3%. Não con

sigo enxergar queda no cresci
mento num país que tem tudo

por fazer - justificou
Horn afirmou que o pacote

editado pelo governo federal
é, em sua maioria, positivo e

indispensável. Na opinião dele,
o ajuste 'fiscal deveria ter sido
feito hó pelo menos 20 anos.

Segundo ele, a estabilidade de
um país depende de três fato
res: acerto nas contas públicas,
ter uma moeda estável e

equilíbrio na balança comer

ciai. "O Brasil só conseguiu
manter a estabilidade da rnoe
da. O governo sequer reduziu
o déficit público, e a balança
comercial continua desfa
vorável", lembrou, apostando
que as propostas apresentadas
pelo pacote atenuarão os dé-
ficits.

.

.

O presidente da Acijs fez

questão de frisar que o pacote
não será a solução definitiva

iOflmlsmo: Horn aposta no potencial do País para vencer a crise'

para o País, mas um remédio
írnedlote para evitar a perda
do controle. "A solução do País
está nas reformas, principal
mente fiscal e tributária. O go
verno não conseguiu fazer os

ajustes antes, e agora o Con

gresso precisa estar sintonizado
com o mundo". declarou,
acrescentando que preferia
que o governo cortasse mais e

diminuisse os impostos, para
que o capital pudesse ser inves
tido na produção.

PALESTRA - Na noite de on

tem, Horn fez palestra no au

ditório da Acijs, onde analisou
a evolução das formas em ad
ministrar empresas. Com o

tema: "Gestão de empresas
com qualidade e adminis

tração participativa", Horn

apresentou o novo enfoque
empresarial, a mudança da

produção para excelência na

prestação de serviço, tendo o

cliente como objetivo maior.
- Antes, as indústrias não

conseguiam atender a deman
da de consumo. Hoje, a ca

pacidade de produção é
muito superior à demanda. Se
as empresas produzirem tudo o

que puderem, sobrarão entre
30 e 40% de produtos no mer

cado - justificou.
Outro ponto abordado por

Horn foi a influênCia das tecno-
. logias na relação direta com o

desemprego. Segundo ele, o
homem que está sendo substi
tuído pelas máquinas precisa
estar se preparando para ocu

par outra função. "Não há cri
se de desemprego, há crise de

empregabilidade. Os traba
lhadores precisam se capaci-.
tar sempre. Muitas profissões

. vão desaparecer e outras vão
crescer", acredita.

Vitório A. Lazzaris
Sr

Isleb, Ventura S/C
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

COL definirá abertura
de lojas aos domingos

dos lojistas para definir as me.
Ihores datas de abertura do
comércio. Ele lembrou que as

lojas e supermercados abrem
neste domingo, das 14 às 18
horas.

Sobre a decoração de Na·
tot o presidente da CDL infor·
mou que a entidade, em parce·
ria com a Prefeitura, vai com
prar cerca de um milhão de
lâmpadas coloridas para enfeio
tar sete ruas da cidade. "O
Calçadão da Marechal e o pré·
dio da antiga Prefeitura ·rece·
berão mais atenção", revelou.

Errata
Na edição N° 4.169, de 30 de outubro, à página 6, o Jornal
CORREIO DO POVO se enganou ao abrir a matéria sob o título:
Duas Rodas investirá RS 2 milhões na construção de frigorífi
co.

Na verdade, a empresa está investindo na ampliação da Di
visão de Frigoríficos (condimentos e aditivos para indústrias
de carnes).

.

,

--------l
O A Prefeitura de Jaraguá do Sul está pleiteando junto à CEF I
(Caixa Econômica Federal) financiamento de RS 1,3 milhão I
para ser investido nos cerca de 150 loteamentos irregulares I
do Município. I
Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Waldir I
Watzko, o financiamento será usado em infra-estrutura, como Iágua, luz e rede de esgoto.

. I
O A Metalúrgica Menegotti vem apresentando crescimento I
considerado extraordinário. Segundo o superintendente da

empresa, Eduardo Horn, nos últimos cinco anos a metalúrgi
ca cresceu em média 20%.

o O Ataliba Refeições, empresa blumenauense com larga
participação no mercado de Jaraguá do Sul. deverá rece

ber o certificado ISO 9002.
A premiação é devida à implantação do programa de quo
lidade total nos últimos dois anos.

Atualmente, a empresa serve diariamente 30 mil refeições,
em 43 unidades operacionais, representando 17% da fatia do

mercado catarinense.
A previsão de faturamento para este ano é de RS 12 milhões,
consolidando a liderança no mercado de refeições coleti-

Lvas. J
--------------------

o Instituto Catarinense de Engenharia de Avaliações e

Perícias - IBAPE/SC, convida a todos os profissionais
vinculados ao sistema CONFEAfCREAs e que atuem ou

tenham interesse nas áreas de avaliações e de perícias a se

unirem ao seu quadro associativo.
UNIDOS SEREMOS MAIS FORTES.

Informações na sede do IBAPE/SC, com Srta. Raquel, das
13HOO às 18HOO, pelo telefone/fax (048) 223-1689

TORNE-SE SÓCIO DO IBAPE/SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 6 DE NOVEMBRO DE 1998 CODD�lO,.nO,.pO.ll.O.. GERAL - 7
..........•.........•...••.••................................{�,WR'�:I';WMfP·W·· . W·'·: ';'\,W<' ...........................................•......•.........

rNI CP····························
�"ZI@u��
Exposição
Na próxima sexta-feira (13), a partir das 9 horas, acontece no Pavilhão

A do Parque Municipal de Eventos a 2° Mostra de Trabalhos em Edu

cação.
Serão expostos trabalhos de professores que atuam na educação in

fantil e fundamental (de l° a 8° série) da rede municipal de ensino.

Participam da mostra 24 escolas e quatro centros de educação infan

til.apresentando ao todo 70 projetos pedagógicos.

Dengue
Técnicos daVigilância Sanitária de Jaraguá do Sul estarão hoje, sexta
feira, entre 9 e 16 horas, na Praça Ângelo Piezero. orientando e esclare

cendo sobre a dengue.
No local será montada uma barraca com exposição de fotos e mate
riais utilizados no trabalho de combate ao mosquito transmissor da

doença.
A incidência da dengue é maior no verão. A doença provoca febre
alta, do'r de cabeça, nos olhos, músculos e nas juntas.
A secretária de Saúde,Nanci Zimmermann, alerta para que as pessoas
com os sintomas da doença não se mediquem com AAS ou aspirina,
devendo procurar orientação médica imediatamente.

Avaliação
Os alunos das 1°, 3°, 5° e 7° séries da rede municipal de ensino estão
sendo submetidos â avaliação de rendimento escolar.
Para as turmas de 1 ° e 3° séries, serão aplicados testes de português e
matemática, âs outras duas será acrescida da disciplina de ciências.
ASecretaria de Educação pretende aplicar os testes em cerca de cin
co mil alunos.
O objetivo da avaliação é redirecionar as ações da secretaria no pró
ximoano.

Ü
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Congresso
AUnisul (Universidade do Sul de Santa Catarina) promove, entre os dias
24 e 27, no Centro de Promoções e Eventos de Florianópolis, o la Con
gresso Internacional de Naturologia Aplicada.
Inédito, o evento pretende discutir de forma integrada alternativas para
amelhoria da qualidade de vida.
O encontro reunirá palestrontes, debatedores e ministrantes de work
Shops de diversos países, como Ronald Fuchs, da Inglaterrra: Alejandro
Spangemberg,Uruguai. Ken O'Donnel.Austrália: entre outros,que abor
darão temas como meio ambiente e a sustentabilidade, nova cons

ciência e educação, organizações do Século 21 e terapias avança
das.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 20, pelo telefone/fax (048)
222-7255.

Encontro
Para comemorar o Dia Mundial dos Diabéticos, 14 de novembro, aAda
j9 (Associação dos Diabéticos de Jaraguá do Sul) promove, na Praça
Angelo Piazera, o encontro dos diabéticos.
Na oportunidade, profissionais de saúde farão exames de glicose e

darão orientações gerais sobre prevenção e tratamento.
AAdaja convida os diabéticos da cidade e região e público em geral
poro porticlpor do encontro.

Renovação Carismática Católica

realiza Cenáculo Diocesano
o movimento católico Renovação Carismática estará realizando,

no próximo dia 15 de novembro, no Estádio João Marcatto, uma
grande concentração de fiéis Católicos de toda a região. Trata-se do
120 Cenáculo Diocesano que acontecerá este ano na cidade de Jaraguá
do Sul.

O "Cenáculo", é um acontecimento que reúne leigos, religiosos,
crianças, velhos e moços num mesmo ideal: o louvor a Deus. Realiza
se uma vez por ano e em cada ano em uma cidade diferente da diocese.
Este ano com o tema "O Espírito Santo".

A exemplo de outras cidades, onde se realizou o cenáculo, espera
se a presença de mais de dez mil pessoas que se reunirão para louvar,
rezar e cantar num dia de grande alegria para nós cristãos.

O início do evento está programado para às 8 horas da manhã e

as atividades se estenderão até a tarde com encerramento previsto
para às 17 horas. Entre palestras, músicas, missa, etc., contaremos
Com a presença de vários sacerdotes como: padre Jorge Tadeu Hermes,
de São Paulo, padre Jorge Oczkowski, de Joinville, padre Fernando

Gonçalves, de Barra Velha, padre Ademir Bauler, de Guaramirim,
padres Osvaldo Rech e João, de Jaraguá do Sul, e a presença especial
de dom Orlando Brandes, bispo diocesano de Joinville. A animação
ficará por conta da Banda Kairós, de Joinville.

A presença de todos é muito importante porque somos importantes
para Deus.

Compareça. Leve sua família. Passe conosco um dia diferente
cheio de Deus. Esperamos você.

Governo inicia discussões
sobre planejamento 99/2000
---------------------------------

Secretários e diretores têm se reunido para levantar as necessidades dos
setores, analisá-Ias e traçar as metas do plano de ações

Francisco Alves/CP

Na primeira, foi feito o levan
tamento das realizações e o

que se deve fazer para cum

prir o programa de governo.
O próximo, priorizará e quan
tificará as ações que nortea
rão o planejamento do go
verno.

De acordo com o sec re

. tário de Planejamento, Irineu
Pasold, também vice-prefeito
(PSDB), o governo pretende

Descontração: secretários e funcionários após a reunião sobre planejamento ae governo

B

Jaraguá do Sul - Secretári
os e diretores da Prefeitura se

reuniram na tarde de ontem,
no Clube Atlético Baependi.
poro discutir as prioridades de
cada setor. O objetivo é elen
car as necessidades das
áreas para serem incluídas no

planejamento do governo
nos próximos dois anos. O en

contro de ontem foi o segun
do momento das discussões.

traçar a linha mestra de atu

ação e discutir as prioridades
das pastas. "A intenção é

planejar e definir as ações dos
dois próximos anos. Analisamos
o programa de governo, le
vantamos as necessidades e

vamos elencá-Ias dentro do

orçamento", resumiu, acres
centando que o governo quer
planejar para não "ter surpre
sas".

Show de rock embala a noite de sábado em Schroeder
Schroeder - Três bandas ani

mam a galera amanhã, sába
do, no Grêmio Esportivo Toma
selli. O show. que deve durar
três horas, com início previsto
para às 20 horas, vai reunir as
bandas Os Repulsores e Kill the
future, de Schroeder, e a jara
guaense Los Bodegueiros. A
entrada é franca.

O guitarrista e vocalista do

grupo Kill de future, Hélio Toma-

selli, disse que o show apresen
tará Rock Underground, Hard
core e Cross Over, esse último
estilo funde o Funk, Hordcore e .

Metal. já acostumados a em

balar a noite da moçada da

região, os rapazes das bandas

prometem muito agito.
Hélio justificou o nome da

banda Kill de future - mote o

amanhã, em português - expli
cando que a intenção é des-

pertar para o hoje, deixando o

futuro para depois.
"O nome pode assustar,

mas a intenção é alertar as

pessoas para que ajam agora,
não espere acontecer", disse,
acrescentando que o nome foi

inspirado na filosofia do filme
"Sociedade dos poetas mor

tos", que tinha como mensa

gem o despertar para o mo

mento.

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

lhe atender com caseados, picuetas, apl icações de
botões em geral e fabricação de cadarços.

NOVO

ENDEREÇO

T ARTE

Botoarte Produtos Têxteis Ltda.
R. Ângelo Marangoni, 79
Fone/Fax: (047) 370-2035
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Av. Mal Deodoro, 776 - Centro

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 /9 horas

Domingos das 9 às /2 horas

Näo fecha para almoço

Plantão
Sábados. domingos

e feriados

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

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

"

Davclli com

promoção de
. ,.

amversarro.

Aberto de sq-�unda a

sexta-feira até às 20 horas.

Calçadão, 364 -c/estacionamentoanexo-não fechamosparaalmoço
Fone: (047)370-1010 - fax: (047) 433-3501

Rua Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-7861

MANIA DE VENDER BARATO

���no-rlia
7 r1e1V�cU 9�.

$WJ,.�é�.
Fone(047) 371-5800

Rua Mal. Floriano Peixoto, 35 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

CELSO
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "1

Brunhilde M.
Schmöcke�
esposa do nosso
diretor EugênÜJ
Victor Schmöckf
recepcionou
grupo de pri11lQj1
comadres com

delicioso café
colonial, no
Tureck Hotel, em

Corupá
�--------------------------------------�

Da nova geração, Larissa Karli

Karsten, filha de Lourival e Lo'

Zanotti Karsten, aniversariou dia 31

outubro. Como presente, ganhou u

viagem a Porto Seguro, Ba!

Alyssia lassa Hornburg,
com os pais Alírio e

Lurdes, recebeu o Sacra
mento do Batismo dia I,

lia Igreja da Paz

(Schroeder), com bonita

decoração da Loja Coisas
e Coisinhas. A recepção
aos convidados foi no

RestauranteDois Irmãos '-- -.

Nair Zanotti com a mãe

Gertrudes Zanotti. Nair

inaugurou, na Rua Max

Wilhelm, a Yang
Fashion, especializada

L.,_ --' em biquinis e maiôs

Biquínis � 1V1C1lós

ir 372-3290
RUA MAX WILHELM, 837

VILA BAEPENDI

Mudas de árvores frutíferas
flores e plantas ornamentais
Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau - Jaraguá do Sul - se

ORTOPLAN
Plano para tratamen

,

Atende-se por Conv
- Tratamento Orta-Ci
- Tratamento Correti.
- Tratamento preven

I

- Tratamento ortap

Dr. J.J. Carlon - eROI
Dr. M. Marcello earlo�
Dr. Márcio A. Carlon-

'�
Centro Médico Odontol�

30 andar - Jaraguá do sul'
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� Confecção de biquínis
aposta em técnicamilenar

para atrair clientes

A loja da Yang
Fashion, inaugurada
no dia 29 de outubro,
trabalha com

confecção própria,
oferecendo modelos
anatômicos que
acompanham a

evolução física, a Yang
apresenta diversos

tipos de biquínis, '

sunquínis e de maiôs,
manufaturados em

I lycra lisa, estampada
e trabalhada, que são

comercializados
somente durante a

temporada de verão,
atendendo às

.

necessidades dos
consumidores.

Mesas em aço,
de canto ou

de centro

Diversos
modelos à

sua escolha

Corrimão em aço

Instituída no dia 1 de
outubro de 1998, a

empresa tem o nome

ligado na filosofia
chinesa Taoísta. O

Yang faz parte da
filosofia onde o mundo
é visto como um fluxo
contínuo, urna
mudança contínua.
Reflete o céu, o sol, o
lado claro, forte, o
movimento. Segundo
os taoístas, a felicidade
humana é alcançada
quando os homens

seguem a ordem

natural, agindo
espontaneamente e

confiando em seu

próprio conhecimento

Atendemos
a todas as

necessidades
com grandes
opções de
escolha

intuitivo.
Embasada neste pressuposto,
surgiu a marca Yang Fashion

Ltda., que reflete um novo ciclo

profissional na vida da

proprietária Nair Zanotti, e
devido a teoria do Yang, a
marca está ligada ao sol e ao

movimento do mar.

ti�K EKiúUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Fabricamos também móveis em aço sobmedida como:
corrimãos, mesas de centro e canto, escadas, estantes com

grande diversidade. Consulte-nos!

TELEVENDAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

HÁ 8 ANOS
- Em 1990, o Banco de Sangue enfrentava muitos problemas com a falta

de modernidade e eficácia para a coleta de material e transfusão, bem
como a falta de espaço físico adequado. Para tal, estava previsto um

espaço, ainda a ser definido e construído em terreno pertencente ao

Hospital São José, nas proximidades, tendo o projeto já concluído. A

construção seria composta de sala para coleta, de recuperação, uma
copa, sala de espera, secretaria e arquivo, com a área de 70 metros

quadrados. Para o início, recebeu doações do Rotary Club local, no valor
de Cr$ 85.000,00. Mas esta quantia não era suficiente, sendo necessário
o empenho da sociedade local para viabilizar o projeto, que possui um
elevado custo de construção, como a aquisição dos equipamentos. O
novo Banco de Sangue receberia o nome de "Dr. Mario", em justa
homenagem pelos serviços prestados à comunidade jaraguaense.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, as eleições municipais deram a vitória a Durval Vasel e vice
Alfredo Guenther e eram eleitos vereadores de Jaraguá do Sul: Geraldo

Werninghaus, Afonso Piazera Neto, FlávioManfredo Homburg,Wigando
Meier, Paulo Ademir Floriani, Luiz Zonta, Pedro Anacleto Garcia, Valdir
Bordin, Marilze Yeda Dornbusch Marquardt, José Ramos de Carvalho,
Rudolfo Gesser, Gilmar Antonio Menel, Rosemeire Puccini Vasel,
Adalberto Frankowiak e Balduino Raulino. Os candidatos a vereador, o
mais votado recebia 1.778 sufrágios e o último 648. Um eleitorado de
50.246 votantes, demonstrou que apenas 46.564 eleitores votaram em

candidatos, sendo 1.947 votos anulados. Na região eram eleitos: Adelino

Hauffe, em Corupá; Victor Kleine, em Guaramirim; Odenir Deretti, em
Massaranduba e Hilmar Rubens Hertel, em Schroeder.

HÁ 4 ANOS
- Em 1994, frei Aurélio Stulzer, autor do Primeiro Livro do Jaraguá,
de visita à sua terra natal- Jaraguá do Sul-, uma das últimas viagensv
fazia visita às instalações do CORREIO DO POVO, todo informatizado,
no segundo andar da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, atual

calçadão, e permaneceu em longa palestra e comentários sobre o

desenvolvimento do jornal e tratativas para uma segunda edição do

seu livro, que foi lançado ao tempo em que Eugênio Victor Schmöckel
era vice-prefeito no exercício do cargo. Percorrendo as instalações
do jornal, demorou-se no setor de expedição (em 11-12-1993) e, muito
inspirado, constantemente mencionava acontecimentos que
mostravam a sua admiração pelo colossal desenvolvimento da terra

que um dia o viu nascer. Após a foto para registrar a sua passagem,
ele acercou-se aos demais para benzer as instalações do mais antigo
jornal do interior do Estado, que ele mesmo justificou, "porque pelas
páginas deste jornal iniciei a história de Jaraguá".

HÁ 2 ANOS
- Em 1996, aBibliotecaRui Barbosa, era transferida para novo local, em 24-

8, localizada então em espaço de fácil acesso, à Rua Ida Bona Rocha, 101,
fundos da EliteMóveis, numa área de 440 metros quadrados e funcionava
diariamente até 19 horas, e nos sábados até às 13. O acervo era composto
de 18 millivros, 222 discos, 55CD's, 13 fitas de vídeo e 14 jogosinfantis.
Eram 4.840 usuários associados, sendo que 214 foram inscritos no ano em

curso.Nacerimônia inaugural, havia destaque para as homenagens às pessoas
e empresas que doaram livros na campanha em 1994.
- A Rádio Jaraguá AM Stereo continuava sendo a rádio líder de audiência
noMunicípio e região. Com uma liderança de quase meio século, recebia o
Certificado Master por haver sido consagrada emprimeiro lugar na pesquisa
de opinião pública, nesta cidade.

6 de novembro de 1998

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (137) - APONTAMENTOS

Do arquivo histórico do doutor Humberto

Pradi, damos abaixo a primeira página do Título
de Propriedade do lote n° 39, da COLÔNIA
JARAGUÁ, então pertencente à empresaPecher

& Compagnie, brasileira e origem francesa, que o

italiano Ferdinando Pradi comprava à vista, em
15-5-1901, e que, em 30-7-1934, com a

emancipação de Jaraguá, foi registrado no Livro
n° 3, sob n° 87, pelo Oficial do Registro-Geral
Mario Tavares da Cunha Mello.

COlON�A JARAGUA
" r-22:) "

Dizem_.0���4"_��.proprictariOS da cclonia Jar.aguá do

Estado d� Santa Carherina, que por este presente tIt�IO yendem em plena prop!etade :
lote N. � com as delimitações constantes da planta Junta contendo._��_j��
,S_�"-4��.t:;,.:�� metros (tISdrado; ou j-'o..A\.�1DJl'.J�hectares ao cidadão �_ÇE"'��-�,-..,��
�_ß�...k .."... ._",- ......nu razão de --')W-$_�� � �.�-,-.._ . .-.._-

�-AIIooo-............_-......... -- ,0 hectare�m
as .condições seguintes:

L O comprador_cs:;..P,,;,,"""'....1.o_]� ..""";,LW..4..,;5"""''''��'W4._------
.

se obriga a dar passagem. em seu terreno sem cpposiçäo alguma. a qualquer estrada de

ferro ou caminho colonial tlU(! pan� o" frlmro se tiver.de construir e sém exig-ir indemnisação

alguma pelo terreno que fÓT Decupado por eSr'\s .vi�s de ccmmuniöação.

y.... . .Oc comprador ('lhri::í\-� � .!U� alugar _ �ll-ve.n·clf'r. � u-rceirc, __ par.w ou. wein rio <.:1:'11

lote, antes de ter completamente sacisfeito o pagamento a que por este contracto se obriga

ficando o: lote N .. hypcrhecadc com todas as hemfeitoriaa-que n'elle fizer ao paga-

mente dó: seu valor.

u. O .compradcr obriga-se no prazo de
..

um anno d'esre contracto a construir uma c�

de residencia e a ter .cultura effectiva em

.

unta are� de dous hectares ao menos.
.,L.� O comprador obriga-se a pagar a importancia de _J\lk�J..7���4Mr\'

lu.,.y;;:_{:,w..I!.'��-_� -""";'_'_ mil reis em J.\�,-��-
prestações annuaes � mais os juros de .cinco por cento por annc de mora até pleno paga-

mento.

o. não cumprimento das condições I, .I+:'" H+"e� importa a nullidade do presente
contracto:e o vendedor .çhamarâ perante � autoridade competente. ao comprador para

judicialmente ser este contracto annulludo, c0n;' perda para o comprador das p�esta�� que

por ventura houver pago:-sem poder.
-

reclah;�;·- i[;demnisaç3.O pelas bemfeitorias que por

ventura houver feito no lote não podendo vender estas bemfeitorias a· terceir<:> s�não com

o consentime!lto" ?e_�:�,�_@QJ4U.J..,_r;"""":"'=-aS5umindo o comprador novo as

responsabilidades do presente '·contf:cto. .
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Uma das esquinas famosas de
Jaraguá do Sul foi aesquina

do BarCatarinense. Teve seu

brilho entre as décadas de 30

e 60. Era o ponto nobre da

cidade, bem defronte à

estação ferroviária, o coração
pulsante da cidade. Tudo se

dirigia para lá - amercadoria,
o viajante, o curioso e até o

cronista social. Lá acontecia.

Era o centro vital e nevrálgico
da cidade naquela época.

Bem oposto ao que é hoje:
bucólico, esquecido, uma

estação ferroviáriajogada às

traças esperando o tempo a

consumir, umBar Catarinense

aviltado commodificações e

usos que não mais lembram

seu glorioso passado.
Lembrar-se que lá a história

de Jaraguá do Sul aconteceu
e olhar para este descaso é

de se perguntar: será que a

história desse povo vale tão

pouco assim?

-

UY4H10
LOJAS E SUPERMERCADOS �IBREITHAUPT

A cada R$10,OO em compras, grátis um cupom. Casa no valor de RS 25.000,00. Folos Ilustrativas. Cer! de autorização: MJIOI/0S/156/98. "Os automóveis serão dlstribufdos conforme o regulamento.
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LIVROS NA PRAÇA

"Memória Jaraguaense ", na apreciação
generosa de Clemenceau do Amaral e Silva
o livro "Memória Jara

guaense", de autoria do profes
sor universitário, escritor e

jornalista Eugênio Victor'

Schmöckel, que tive a grata
honra de recepcionar com
uma conspícua dedicatória e

sensibilizado agradeço, é uma
valiosa contribuição histórica
que enriquece às páginas da

cultura catarinense.

Longe da ficção, mas

sobretudo narrada em fatos

reais, a história trazida a lume
é um documentário escla-

. recedor que há muito se fazia

necessário conhecer, quando
histórica amatéria envolvente,
seus protagonistas, alguns de
saudosa memória e outros

ainda vivos, todos, através à

pena brilhante do historiólogo
se tornam parte ati va dos

marcantes acontecimentos do

integralismo vívidos na década
de 1934 a 1938, em grande
parte em Jaraguá do Sul.
A historiografia da política

brasileira revela-nos que Plínio

Salgadp� escritor e jornalista,
em 1932 fundou em São Paulo
a AlB (Ação Integralista
Brasileira), partido político que
pregava a defesa da economia
nacional e um movimento em

todo o País junto às classes

populares e às elites, na

obediência irrestrita à tríada -

"Deus - Pátria - Família" -,

cujos adeptos do novo partido
usavam uniformes à semelhança
de farda (camisa verde, calça
escura, gravata preta e uma

braçadeira no braço esquerdo)
e com os braços levantados

para a frente um pouco acima

do ombro e de peito empinado
em gesto igual ao nazi-facismo
de Hitler e Mussolini, ao se

encontrarem, faziam saudação
com a palavra "Anauê",
vocábulo da língua tupi.

O movimento que se

estendeu em todo o País com
a adesão de milhares de

simpatizantes, também em

Jaraguá do Sulencontrou

apoio participativo de grande
parte de sua população,
chegando a.cidade a ser

cognominada meca do

integralismo catarinense.
Não obstante, o entusiástico

movimento onde ao qual se
engajaram nomes da mais

expressiva representação
social, política e militar do

estado e da nação, sua

existência, porém, foi - Ad

Tempus - pois, o Congresso
Nacional em sessão histórica,
1935, decretava a dissolução
dos partidos políti-cos, entre os
quais o partido integralista
brasileiro.

Terminava, assim, aquele
partido político que, embora

extinto, ainda hoje muitos de
seus ex-integrantes perpetuam
no com saudosas lembranças.

Ilustrando ainda no leque
dos acontecimentos, revive o

historiólogo com a máxima

transparência própria da sua

brilhante pena, a tragédia
ocorrida em Jaraguá do Sul que
culminou com o assassinato do

farmacêutico e integralista,
presidente da Câmara de

Vereadores, Ricardo Gruen

waldt, de saudosa memória,
crime perpetrado - Ab lrata

pelas mãos do 3° sargento
Eucário de Almeida, então

delegado de Polícia em Jaraguá
do Sul.

Lembrando o triste e

lamentável episódio, quando
estive no exercício da

Promotoria Pública desta

comarca nos idos anos de

1968, vez ou outra, em

pesquisas realizadas nos

arquivos da área criminal, tive
a oportunidade de ler na

exordial promoção acusatória
do processo-crime que a

justiça públicamoveu contra o
réu, que o indiciado submetido

ajulgamento pelo tribunal do
júri popular foi condenado a

pena de 21 anos de prisão em

regime fechado na penitenciária
'de PedraGrande, em Florianó

polis.
Inconformado, o réu com o

decisum da instância - a quo-,
intentada apelação, decidiu em
acórdão à colenda Câmara
Criminal do egrégioTribunal de
Justiça do Estado negar

provimento ao recurso.

Tragédia resultante demera,
quizila política, recordará ela,
no tempo e no espaço, que uma

preciosa vida foi ceifada tão

prematuramente no auge do
, integralismo na então pacata e
ordeira Jaraguá do Sul.

As páginas damemóriame
fazem retroceder ao passado e
me lembro de quando, nos idos
anos de 1933, ainda adoles

cente e aluno de um dos mais

antigos educandários de Santa
Catarina, ginásio Lagunense,
Laguna, terra natal da heroína
dos dois Mundos e capital da
República Juliana, tive a

oportunidade de assistir as

constantes passeatas dos

integralistas, cujo núcleo local
era presidido pelo médico

doutorAntonio Dib Mussi, de
saudosa memória, além do

doutorAntonio Nunes Varela,
ambos então meus professores
do antigo educandário, nomes
ilustres estes citados na

festejada obra como integran
tes do movimento integralista
catarinense.

Recomendar a leitura -

"Memória Jaraguaense", do
escritor e jornalista Eugênio
VictorSchmöckel, velho amigo
de recordadas tertúlias políticas
e vereança, diretor do mais

antigo arauto da imprensa
catarinense CORREIO DO
POVO ., é um grato dever,
sobretudo, a quem interessado

por excelente leitura, nela

certamente encontrará valiosos
subsídios de alto e significa
tivo valor histórico.

Obra que não ficará
acantoada numa estante de

biblioteca como ornamento e

vaidade, antes, passará de

mãos em mãos, pois, lida
novamente será um valioso
instrumento de contribuição
histórico no espaço da cultu
ra.

Justificando, lembro-me do

pensamento do grande pre
gador da igreja, p,,:dre Antonio
Vieira, um dos maiores

prosadores do século 17.

Verbis:
"Um livro é um cérebro

quefala;
fechado um amigo
queespera;

esquecido, uma alma
que perdoa;
destruído, um coração
quechora".

Sexta-feira, 6 de novembro de 1998

2 DE NOVEMBRO

Reverenciando os mortos
* José Castilho Pinto'

Aconhecida família Ribeiro Pinto, que residiu emRioNegro
(PR) durantemuitos anos e a qual pertencemos, compunha-se
de 12 pessoas, que eram o casal-tronco Augusto Ribeiro Pintos
BrígidaOliveira Pinto e dez filhos, sendo dois do sexo feminino,
oito domasculino, havendo, entre estes, Nestor Ribeiro Pinto,
que foi nosso pai pois casou comMaria Andrade Castilho de

cuja união fomos o único filho, visto que ela, parturiente, faleceu
de febre tifóide 14 dias após o parto. Todós os membros diretos
dessa família já deixaram estemundo atendendo ao chamado do
Divino Criador, mas nunca foram esquecidos e, agora neste 2 de

novembro, foram reverenciados commuito respeito e saudades,
É esteum ato de veneração silenciosaemmemória desses parentes
que dormem o sono eterno, e que nos leva ameditar sobre quão
sublime e insondáveis são os desígnios de Deus Onipotentee
ante os quais a nossamente se curva cheia de humildade. E com

efeito, se meditarmos sobre esse imenso mistério da vida e da

morte que os idólatras consideram uma simples obra do acaso,

ficamos acreditando mais ainda em nossa religião e tudo que lhe

diz respeito.
Por isso que a esses infelizes pagãos acima citados fique não

o rancor, mas sim a piedade, pois eles vieram ao mundo

justamente para mais tarde se converterem fervorosamente aos

nossos sentimentos cristão e conseqüente religiosidade,
Finalizando, não esqueçamos que devemos orar pelos nossos

mortosmuito queridos e também por esses pobres idólatras que
ainda não acreditam na existência desse Ente Superior que é tudo

neste mundo porque é o Divino Criador de tudo.

* Funcionário Federal Aposentado

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

Tio Eugênio
Médico Waldemiro Mazureehen

Em 1927, a família Mazureehen tentou trazê-lo de volta, sendo
encaminhados, ao cônsul em Hamburgo, documentos e passagem
de retorno, mas nunca mais souberam dele, inclusive uma carta

endereçada para Basílio foi devolvida em 1928, com um carimbo
dizendo que o destinatário era desconhecido.

Neste clima, Waldemiro Mazureehen tomou gosto por
movimentos dessa natureza, escrevendo e colaborando na

imprensa (Gazeta e Correio do Paraná) e no jornal editado pelo
pai, transferido para Curitiba, onde podia melhor atingir suas

finalidades, ele mesmo colaborando.
Em 1933, f�z vestibular para a Faculdade de Medicina do

Paraná. Antes, porém, o surpreendeu omovimento revolucionário
de 3-1O-1930, iniciado no Rio Grande do Sul, que se alastrou já
no dia 5, em Curitiba. Anexo ao Ginásio Paranaense, havia a

escola de instruçãomilitar. O 9°Regimento de Artilharia, no Campo
da Cruz, era comandado pelo capitão Amauriti Osório e também

existiajá o 15° Batalhão de Caçadores.
É o doutorWaldemiro Mazureehen que fala: "Alistei-me coJ110

voluntário, sob n° 13, e fiquei alojado no Quartel do 15° B'C.
Nosso batalhão chamava-se 'João Pessoa', inicialmente;

posteriormente passou a denominar-se 'Voluntários do Paraná',
que foi transferido do quartel para as instalações da Sociedade
Ginástica Teuto-Brasileira, à Rua Dr. Murici. Logo nos primeiroS
dias uma parte da formação foi deslocada para o litoral Sul e São

Paulo, região de Cananéia; outra parte, onde me incluía, fOI

deslocada para o porto de Paranaguá a fim de tomar a Escola de

Aprendizes deMarinheiros, que relutava em aderir ao moviment,o
revolucionário. Cercada e sem maiores perspectivas de resistIr
com êxito, a escola acabou se rendendo sem combate, para nossa
sorte e tranqüilidade ... " - Voltaremos. Até a próxima.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Leon Tolstoi relatou que numa ilha viviam três velhos eremitas,
pessoas muito simples e que oravam a Deus assim: "Nós somos três;
Tu és três - tem piedade de nós".

Segundo Tolstoi, grandes milagres ocorriam durante essa ingênua
prece.

O bispo da região soube da existência dos três eremitas e da sua

particular forma de rezar, e resolveu visitá-los a fim de ensinar-lhes as

invocações canônicas. Chegando à ilha, disse aos eremitas que tal

súplica aos céus não era correta e instruiu-os nas orações usuais.
Terminada sua visita, o bispo retirou-se num barco e viu, de longe,
deslizando no rastro do barco, uma luz esplendorosa. À medida que a

luz se aproximava, distinguiu os três velhinhos, de mãos dadas,
correndo sobre as ondas, no esforço de alcançar o barco.

"Esquecemos as preces que nos ensinou", disseram eles ao

chegarem perto da embarcação, "e nos apressamos a vir pedir que as

repita". O bispo, assombrado, sacudiu a cabeça e disse humildemente:
"Meus queridos, continuem a viver com sua antiga prece".

Adaptado de Autobiografia de um Yogue, de Yogananda.

CJIultls de cyogtl Horários
Com relaxamento e meditação Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas

Quarta-feira: 19 horas às 20h30

Inti-Liceu da VidaYF

x! aula grátis
Quinta-feira: 8 horas às 9h30

Rua Errulio Stein, 3()()eur - Centro

(Rua do Edifício Carvalho) Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

KlI. Kastrup Ir� Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Rua Domingos
ROdrigues da Nova, 303
Fone (047) 372-1224
_!aragUá do Sul - SC

CORREIODOPOVO - 5

55ANOS

Breve história da SociedadeDesportivaAcaraí (I)

Em 1 de março de 1943, um

grupo de amigos que gostava e

jogava futebol resolveu a

vontade manifestada, com a

elaboração de seu estatuto

social, que deu o nome de
Sociedade de Desportos
América. Victor e Amandus
Emmendoerffer eram os que
lideravam o movimento, em
prestando o pasto num terreno de
sua propriedade, que trans

formaram em campo para a

prática do futebol, a coqueluche
daqueles tempos remotos, e a

parte social realizava-se na

chamada Estrada Jaraguá
Esquerdo, que nos dias atuais está
totalmente modificada, onde até

pouco tempo era o comércio do

Vailatti, depois uma secção do

Breithaupt, numa construção de
madeira onde se promoviam as

reuniões sociais, recreativas e

dançantes.
A assembléia de constituição

definitiva da sociedade deu-se
em 16 de março de 1943, com a

nominata dos sócios-fundado

res, que eram: Humberto

SETOR MATRIZ
SÁBADO
15hOO· Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz
17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz (I" Eucaristia)
19hOO - Perpétuo Socorro

DOMINGO

07hOO, C19hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha (I" Eucaristia)
09h30 - São Benedito

NOSSAMENSAGEM

Nosso Deus é o Deus dos vivos
"Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa

ressurreição". Este é o núcleo da fé que celebramos na Eucaristia e em

comunidade: a vitória de Jesus sobre a morte, apontando o caminho para
a vida plena.

Para os cristãos não só a alma, mas também o corpo é chamado a
,

participar da glória eterna, na ressurreição final. "Deus não é o Deus dos
mortos, mas dos vivos", não só ao nos dar a alma imortal, mas também ao

eternizar nossos corpos mortais.
Na Eucaristia descobrimos a firmeza e resistência de Jesus, vencedor da

morte. Por isso celebramos as vitórias de nossas comunidades e pedimos luz
para enxergar. melhor por onde passa nosso compromisso na transformação
do mundo.

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.
Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed. Florença - 10 andar

Fones: (047) 371-1910 e 372-3125

Matriz - Fones (047) 371-0380
- 371-3969

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial- Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

Loewen, Helmuth Hansen,
Victor Hansen, Oswaldo Nieis,
Waldemar Maba, Leopoldo
Stahl, Levinus Krause, Walter

Neitzel, Curt Neitzel, Pedro

Lopes, Oscar Eberhardt, Angelo
Prado, Feliz Anders, Adalberto
Krause, Lauro Donath, Arnan
dos Emmendoerffer, Victor
Bernardo Emmendoerffer,
sendo este eleito e empossado
como primeiro presidente, que
ficou no cargo até 1946. Neste
entre-meio surgia a legislação,
segundo a qual, também para os

casos de nomes de entidades
sociais e esportivas, não podia
haver duplicidade de nomes,

especialmente entre entidades

que disputavam entre si cam

peonatos ou jogos amistosos. Foi
em 1944 - durante o transcurso

da Segunda Guerra Mundial -

que a sociedade mais antiga
ficava com o nome e a outra

teria que modificar a de

nominação. Ocorria o afun
damento de um navio mercante

brasileiro, e tomou o nome

Acaraí.

Gráfica e

Editora
CP Ltda.

• CARTÕES DE VISITA

• RECEITUÁRIO MÉDICO
·LAUDAS PERSONALIZADAS

• PASTAS

• FICHAS DE ESTOQUE

• MANUAIS TÉCNICOS
• BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS

• BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
• LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
• JORNAIS PERiÓDICOS
• FOTOLITOS

• COMPOSiÇÃO A LASER

·IMPRESSÃO EM OFF·SET

Rua Walter Marquardt, 1180
- Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC

Fone: 370-7919
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SUCESSO
(iFNem mesmo a garoa e a

ternperatura um pouco abaixo do
ideal conseguiram tirar o brilho do
Baile do Havaí, promovido pelo
pessoal da AABB, na última
sexta-feira (30). Uma festa

tropical bonita e animada, que
contou com uma apresentação
impecável da Edição Especial
Banda Show, de Maringá (PR).
Mérito para os organizadores que
se empenharam pra valer durante
semanas. Ano que vem tem mais!

ELEVEN
(iF Pessoal que curte as chamadas
"músicas de verdade" tem
encontro marcado, hoje (6), a
partir das 23h30, na Eleven. A

moçada estará reunida para curtir
a Sexta Só Para Maiores. O
repertório musical será especial,
com decibéis liberados para os

grandes sucessos do U2, Men At

Work, The Cure, The Police,
Rolling Stones, Barão Vermelho,
Legião Urbana, Paralamas do

Sucesso, Capital Inicial, entre
outros. Uma verdadeira overdose
de flashhacks selecionada a dedo

Folos: ARS

pela equipe da Eleven. Ingressos
antecipados estão disponíveis no

Vip Café Chopp Grill e Cowboys
Bar. Não será permitida a entrada
de menores de 18 anos.

0-800
(iFA Casa 0-800, localizada à Rua
Max Wilhelm, 140, próxima à
Pizzaria Casarão, voltará a abrigar,
neste sábado, dia 7, a partir das
23h 1 O, mais uma Festa 0-800. Para
os "bons de bico", uma boa notícia:
as primeiras latinhas de Budweiser
estarão sendo vendidas por apenas
R$ 0,10. Isso mesmo, 10 centavos.
E tem mais: a tequila estará liberada
durante toda a noite. Bônus
exclusivos para "elas", que dão
direito a um desconto de 50% na

compra do ingresso antecipado
(Vip, Cowboys e Benetton), já estão

circulando pela urbe.

,

CAFE
...

CONFUSAO
(iFMudança nos comandos
sonoros da apimentada promoção,
Sol Malagueta, que estará
acontecendo amanhã (7), no Café

f>

Jaraguá
371-3022

Confusão. As mixagens ficarão
por conta do Dl Juliano, na pista
techno, e do Dl Mano, na pista
pop, já a agitação na área externa

do point estará a cargo da Banda

Displicência, de Joinville.
Presença de tatuadores, hippies e

colocadores de piercings, além de

exposição de artigos para surfe,
estarão dando um tempero ainda
maior à noitada. Os ingressos
antecipados são encontrados no

Som Mendonça. Haverá
distribuição de bônus para a pré
abertura da temporada 98/99 do
Bali Hai, de Piçarras, agendada
para o próximo dia 14, sábado.

LITORAL
(iF Lindas garotas estarão
distribuindo o pirulito mais famoso
do mundo, o Chupa Chups, nesta
sexta-feira (6), na Mein Bier, em
Balneário Camboriú. A doce

promoção.será embalada pela
Banda Realce. Ingressos
(consumação), com bônus: R$ 5,00
(fern.) e R$ 10,00 (masc.). No
sábado (7), será a vez da realização
da I Moto Fest Yellows, que será

regada a muita pizza, cerveja, som
country, e é claro, com presença de

BAILE DO

HAVAí,
DAAABB

13••-.1
motoqueiros de várias regiões do
País. No palco, Banda Barulho de

Carroça, de Curitiba (PR), é quem
estará "acelerando" a festa
"texana". Valor (único) do ingresso:
R$5,00.

RETORNO
(iFParcialmente recuperado do
acidente automobilístico que
sofreu em outubro, O amigo
Antônio Altair do Nascimento,
integrante da equipe de garçons do

Quick Dog Lanches, anuncia que
pretende retornar ainda no

primeiro semestre do próximo ano

para atender os inúmeros clientes
do point, Apesar do grave
acidente, o bom humor continua
fazendo parte do seu dia-a-dia,
conforme podemos observar no
seu recado enviado à ala feminina
da cidade: "gatinhas, tenham
calma. Logo estarei na área
novamente". Figura rara!

BONS TEMPOSI
(iF Juventude de Jaraguá do Sul
anda se queixando um pouco da
falta de shows 'na cidade. Com a

extinção da Notre Dame,

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

QUICK
DOG

DISQUE·LANCHE
371-5309

perderrios aquela sucessão de
espetáculos que a Casa Costum
promover. Papa Winnie,
Carrapicho, Engenheiros do
Hawaii, Vlad V, lral, Charlie
Brown Jr; Dehorah Blando,
Fernanda Abreu, ... apenas para
mencionar alguns dos grandes
nomes que estiveram aterrissan
no palco da Notre. Bons tem]lO!l

"BATE-PAPO
,

MOVEL",
(iFJá se tomou comum

encontrarmos pelas ruas da cidalt
dois veículos (às vezes três) em

movimento, lado a lado, com os

,motoristas conversando por lang
minutos, deixando a atenção para
trânsito em segundo plano e

atormentando a vida de quem U�

vias para trafegar. Agem comose

todos tivessem que esperar a

finalização da conversa que, na

grande maioria das vezes, nãotem

nada de interessante e urgente,
que será que não estacionam m

veículos e conversam

normalmente, sem aborrecer

àqueles que não estão nem aí

o tal bate-papo móvel?

Fimogens ,& FotogrofiOS

Fone: 37O-17�
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASAS
101 - Casa no Bairro Czerniewicz, num terreno de 900m' - R$ 69.000,00
102 - Casa em alvenaria c/ 270m' no alto - 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social + lavabo
+ sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem - R$ 210.000,00 - aceita apto.
em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
103 - Casa em Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - R$ 20.000,00
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
101'- Sobrado em Curitiba - PR - R$ 40.000,00 - Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do
Sul- SC
108 - Casa em Guaramirim c/ +ou- 400m' + 1 galpão em alv. + 1 escrãório em alv. Troca

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

109 - Casas geminadas na Tifa 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 - R$

180.000,00 - negociável.
111 - Casa em alvenaria no Amizade com 190m'- ent. R$ 40.000,00 + financ.
112 - Casa de alv. c/268m', terreno c/ 1202m' próx. Duas Rodas - R$ 230.000,00
113 - Casa de madeira no João Pessoa - R$ 14.000,00

U�

lse

tem

114 - Casa em alvenaria - jaraguá Esquerdo - R$ 45.000,00
115 - Casa em alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m' - R$ 100.000,00

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

"RESIDENCIAL GEHRING"
201 - Ap. em construção no "Residencial Bartei" - próx. Terminal Rodoviário - Ent. R$ 13.500,00
+ 5 anos de financiamenl0.
202 - Instalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensílios necessários para
funcionamento - R$ 80.000,00
205 - Apto. "Cond. Amizade" - com 2 quartos - entro R$ 15.000,00 + financiamento

206 - Apto. "Cond. Amizade", 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento
208 - Apto. "Residencial Tulipa", em construção, ent. R$ 24.000,00 + parcelas
209 - Ap. Ed. Virgínia com 1 quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00 + financ.

212 - Apartamento "Ed. Sta. Terezinha" Centro - c/ 1 suíte + 2 darm. + dep. emp. camp. - R$
65.000,00
213 - Cobertura no Edifício "Argos" na RuaJorge lacerda - Centro- R$I80.000,00- aceäa apto.
em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m' - R$ 6.5.000,00
215 - Ap. c/ 1 suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada + financiamento,
aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS
301 ' Terreno na Rua Victor Meirelles, no Molha c/ 600m' - próx. Pref. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel - nos fundos da
Milium - R$ 75.000,00 - parcela
303 - Terreno na Rua Irmão Geraldino - Vila lalau próx. Galpão Saúde c/ 46Om' - R$ 25.000,00
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930, 18m' - R$ 400.000,00 - parcelado
305 - Terreno em Guaramirim - c/l.350m' - fundos Supermercado Brsãhaupt - R$ 40.000,00-
negociável
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 margas, c/ água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.000,00-
negociável

.

307 - lotes no loteamento 'Recanto Verde" - Próximo da Malwee - R$ 8.000,00
308 - lote no loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19.000,00 à vista

309 - Terreno no lot. "Camposampiero" - R$14.ooo,00 entr.+llx de R$ 345,00
310- Terreno na Praia de Itaguaçu - S. Franciscodo Sul com 728m'- Beira Mar- R$60.ooo,00
311 - lotes c/538m', próx. Faculdade - R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$250,00
312 - Terreno na Walter Marquardt com 66Om', c/22m de frente pi asfalto- R$ 35.000,00
313 - Chácara no Poço Dantas com 103.000"';; - R$ 25.000,00
314 - Área de 165.000,OOm' na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - Chácara no início do Molha com 150.000m'. - R$ 230.000,00
316 - Área de 7.066m', sem b9nfeITorias, Vila lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/1..300.ooom' - c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc. - R$
350.000,00
318 - Terreno de esquina na Rua AtOísio Boeing com 546,80m'de área - R$ 32.000,00
319 - Terreno na BR-280 Jguá/Corupá c/ 9.627m' - R$ 16.000,00
320- Terreno com 10.ooom' na Rua Wolfgang Weege - R$ 20.000,00 - Próx. Fleischamm

CU:;í;;;�§!111l0_
C O R R E T O R O E Imóve is

CRECt 8054

CASAS
� Casa nova com 210m2 - I suíte - 2 quartos - piscina - Rua José Rosá -

asfaltada - Barra do Rio Cerro - R$ 85.000,00
� Casa alvenaria com 112m2 - 2 kitinetes nos fundos - Rua José Rosá, 138
- asfaltada - Barra do Rio Cerro - R$ 37.000,00
� Casa alvenaria com lanchonete - com 260m2 - Terreno 737m2 - Rua
Valdemar Rau - Rau - R$ 50.000,00
� Casa de alvenaria com 190m2 - Rua Guilherme Hering - Centro - R$
90,000,00
� Casa alvenaria com 114m2 - Terreno 430m2 - Rua Esmeraldina Junkes -

Vila Lenzi � Rua calçada - R$ 37.000,00
� Casa alvenaria com 120m2 - terrreno 392m2 - 3 quartos - Rua José Panstein
- Ilha da Figueira - R$ 50.000,00 - Aceita troca por chácara.

': Casa alvenaria com 210m2 - I suíte - 3 quartos - garagem 3 carros - Rua

Angelo Beneta, 123 - Figueira - R$ 65.000,00
TERRENOS

� Terreno na BR:280 - Próx. Fundição Vitória - com 5.055m2 - fazendo
frente em 37 metros com a BR-280 - R$ 65.000,00 - Negociável.
� Chácara com 71 ,000m2 - fazendo frente em 143 metros com a Rua Rio
da Luz - pröx. Ceval - Excelente terreno - também para Loteamento - R$
120.000,00 - Aceita casa/carro no negócio.
� Terreno com 2.496m2 - 42,45 x 58,80 - Rua Francisco Hruschka - próx.
Arroz Urbano/CAIC - Rua calçada - R$ 67.000,00
� 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
� Terreno com 450m2 - Rua Constância Feder Frank - Vila Nova - próx.
Gatos & Atos - R$ 21.000,00
� Terreno com 420m2 - 15x28 - Barra Rio Cerro - próx. Malhas Agha - R$
13.000,00
� Terreno com 450m2 - 15x30 - Rua Adão Norosky - Vila Lenzi - próx.
Mat. Const. Pirmann - Rua calçada - R$ 14.500,00

CONSULTE·NOS SOBRE C;>UTROS IMÓVEIS

Rua Cel. Procópio Gomes de Ollveira, 1550 • Galeria Lourem· sala 3

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

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

COIVIPRA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DIVIINISTRA.

Ref. 1334 - Casa alvo - Vila Nova - cl 161 m2 - 1 suíte cl Bwe Hidro + 2 dorm., garagem pl 2earros -

terreno cl 520,67m2 - R$ 68.000,00
Ref. 1337 - Casa alv. - Amizade - cl 98m2 - terreno cl 735m2 - 3 dorm. e demais dep.- R$ 28.000,00
Ref. 1340 - Casa alvo - Ilha da Figueira - cl I 35,32m2 - Ilha da Figueira - 2 dorm. + 2 suítes - R$
43.000,00 em construção
Ref. 1342 - Casa alvo - Estrada Nova - cl 80m2 - 3 dorm. e demais dependências - lote 33 - R$
33.000,00
Ref. 1344 - Sobrado cl 325m2 - Centro - 3 suítes, dep. empregada, .salão de festas, piscina e demais

dep. cl mobília - R$ 230.000,00
Ref. 1348 - Casa alv. - Ana Paula - cl 115m2 - 3 dorm. - Ana Paula - R$ 25.000,00
Ref. 1350 - Casa alvo - Bairro São Luís - cl 175m2 - bairro São Luís -1 suíte + 2 dorm. - R$ 68.000,00
Ref. 1354 - Casa na Barra cl 2 suítes + 3 donn. - piscina, hidro ... - R$ 165.000,00
Ref, 1355 - Casa na Barra cl 150m2 - terreno cl 600m2 - 2 dorm + 1 suíte - R$ 95.000,00
Ref. 1358 - Sobrado prôx. a Malwee Malhas - cl 212m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1319 - Casa alvo cl 90m2 - Bairro Amizade - cl I suíte + 1 dorm. e demais dep. - terreno cl 385m2
- R$ 22.000,00 + finane. R$ 245,00 pl mês.
Ref. 1383 - Casa alvo cl 112m2 - 3 donn. - Czerniewicz - R$ 38.000,00 + finane. R$ 289,00 pl mês.
Ref. 1398 - Casa alv. no Bairro São Luís - cl 66m2 nos fundos - cl fundamento pronto na frente - ru�
asfaltada - R$ 22.000,00
Ref. 1399 - Sobrado cl 260m2 - Ilha da Figueira - 1 suíte + 4 dorm. - cl piscina - R$ 106.000,00

\ .

Ref. 1403 - Casa mista cl 100m2 - Lto. Liodoro Rodrigues - W. Rau - .Lote 49 - 3 dorm., bwe, sala!
copa + galpão cl 60m2 - terreno cl 300m2 - R$ 18.000,00
Ref. 1415 - Casa mista cl 140m2 - 4 dorm., 2 bwe, terreno cl 648m2 - Vila Nova - R$ 40.000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

321· Terreno na nua José Teodoro Ribeiro - c/ 51Om'· R$ 25.000,00
322 - Terreno na Rua Goiás - na Vila lenzi - com 561,34m'
323 - Terreno c/ 441m' no loteamento "Júlio Rodrigues' - Vila Rau - 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

326 - Chácara/Guaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27.000,OOm' - R$

12.000,00
327 - lote na Figueira próx. Indumak - R$10.ooo,00
328- Terreno com 88Om', com 670m' de área construída, Rua Emílio Stein.

330 - Terreno em Guaramirim c/ 1.101m' de esquina - no centro - R$ 75.000,00 - aceita

caminhão no negócio.
331 - Terreno/Guaramirim próx. laboratório na Rua do HospITal

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E ZELAR

SEU IMÓVEl, OFERECENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS,
PROCURE-NOS!

401 - Salas comerciais com 50m' - Rua Venâncio da Silva Porto - próx. Weg I

402 - Sala comercial Av. Getúlio Vargas - 12 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 comi. c/ 45m' - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala com. cl 150m',_Rf9x. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz
407 - Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal - R$ 130,00
408 - Casa com 2 quartos no Czemiewicz - R$ 230,00
409· Sala comercial com 30m2• próx. Caixa Econômica
410- Apto. com 2 quartos "Ed. Ender" - Rua Joinville - R$ 350,OOIR$ 400,00
411 - Casa de madeira na Vila lenzi com 4 quartos
412 - Apto. no "Isabela" c/ 1 suíte + 2 quartos e com linha telefônica - R$ 450.00.
413 - Apto Ed. Carvalho com suíte, 2 dormitórios, dep. emprego - Centro
414 - Sala comercial com 170m' c/ estaco - 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 Emmendoerter- próx. Weg I
423 - Ouitinete proximidades da Delegacia/Milium - R$ 200,00
424 - Casa de madeira na Exp. Antônio Carlos Ferreira - R$ 280,00
426 - Casa em alvenaria c/ 3 dormitórios - Bairro Ana Paula - R$ 280,00
427 - Apto. c/ 3 cormtörios na EpITácio Pessoa - R$ 300,00
428 - Apto. com 3 dorrnitórics na Venâncio da Silva Porto - R$ 350,00
429' - Casa em alvenaria com 3 corrnítórios na Leopoldo Janssen - R$ 450,00

Rua.Pad'ePedro Francken,65-Centro
FoneiFax: (047)372-3412-Creci 1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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.netJinter

o.l�irº IMÓVEIS
COMPRA - VENDE - ALUGA

GREGI8240

\
VENDA RA'/DA E SEGURA

�,
• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2. R$
70.000,00 negociáveis.
• Casa de alvenaria com 2 quartos em Guaramirim - R$ 20.000,00 negociáveis, aceita
terreno em Jaraguá do Sul.
• Casa alvenaria em Schroeder I, � quartos, 130m2 - R$ 15.000,00 negociáveis, aceita
carro.

• Casa de central ótima localização cl 300m2 e terreno cl 700m2. Valor R$ 150 mil negoe.
aceita imóvel.
• Casa Barra Velha perto da lagoa com 3 quartos de alv. Valor R$ 20 mil
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa Guaramlrim pertomóveis Tironi com 270m2 semi-pronta com terreno de 420m2.
Valor R$ 25.000,00 aceita chácara.
• Casa ótima localização Rua Equador, nº 83, cl 170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa alvenaria no Ana Paula cl 100m2. Valor R$ 25.000,00 + financiamento R$ 60,00
mensal
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis

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

localização.
• Apto. Edifício Jaraguá - Centro - 2 quartos mais dependências - R$ 24.000,00 mais
finane. R$ 80,00 mensais.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. cond. Hortêneia com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno no Rau com 990m2 plaino R$ 21.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com .área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis.
• Terreno Ilha da Figueira Lot. Piazera I com água e luz - R$ B.OOO,OO negociáveis.
• Terreno plaino cl 430m2 - Rua asfaltada - Ilha da Figueira - Valor R$ 17.000,00
• Terreno com 600m2 central plaino super especial- Valor R$ 28.000,00
• Terreno central próx, Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$BO mil.
• Terreno: ótimo terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl1000m2 rua calçada plaino. R$ 32.000,00
• Terreno cl 2.500m2 no Jaraguá Esquerdo cl casa de madeira ótimo local para descanço
- R$ 30.000,00

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

porteiro, ótimo acabamento - R$ 10.000,00 entrada mais 100 x R$ 600,00 pelo CUBo
• Apto. 1 suíte mais 2 quartos, ótimo acabamento, com churrasqueira na sacada R$
60.000,00 ou entrada mais financiamento em 40 x díreto-com a construtora sem burocracia.
• Apartamento 2 quartos no Rau. Valor R$ 7.500,00 + financiamento - R$11B,00 mensal

pela CEF.
COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.
TEMOS FINANCtAMENTO 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

LINDAS GAROTAS

VENDE
TERRENOS

1 - Terreno c/343,00m' (12x28.7), defronte Ciluma, na Barra - 6x R$ 3.000,00
2 - Terrenos Lot. Ouro Verde. após a Malwee Malhas - 10% entrada e saldo em até 50x - R$ 10.000.00
3 - Terreno c/448.00m', Lot. Papp - Rua 541 - R$ 19.000.00
4· Terreno c/672,00m' (20x33,60). Lote n' 25, Condomínio Azaléias - R$ 21.000.00
5 - Terreno c/3.480,00m', loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000.00
6 - Terreno c/434,00m' - Residenciallmperador, bairro São Luís - R$ 11.000,004 parcelas
7 - Terreno c/384,00m', Bairro São Luiz - R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00
8- Terreno c/5.000,00m'- Rua Horácio Hubini, Rio Cerro 1- antes da Nanete Malhas - R$45.000,00
- parcela
9 - Terreno c/800.20m' - Lot. do Papp, na Barra, area nobre - R$ 16.000,00
10 - Terreno c/450.00m' - Lot. Versalhes IV - Bairro Amizade - R$ 15.000,00
11 - Terreno c/ 383.00m'. Lot. Werner Marquardt. na Barra - R$ 11.000,00 - até 4 parcelas
12 - Terreno c/673,58m' - Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 20.000,00 - 50%

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

13 - Terreno c/390m' - Rua Martin Sthal, atrás do Forum, Vila Nova - Valor R$ 29.000,00
SiTIOS

1 - Sítio cl 62.500,00m', Tifa Rapp, distante 3.500mts da Malwee - R. Exp. Arnoldo Hornburg c/ casa
de alvenaria c/150,00m' e do caseiro em alv. c/50,00m', piscina c/77,00m', água natural - aceita
outro imóvel no negócio - R$ 30.000,00
2 - Sítio c/267.500.00m', edificado com um rancho e um rnangueirão, com quatro lagoas com peixe
(tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, cl 190.000,00m' de pastagem, localizada
Estrada Garibaldi. 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com cavalinho,
caminhão Mercedes) - R$ 40.000,QO

CASAS
1 - Casa de alvenaria c/ 70,00m' e mais zo.oonv referente garagem, churrasqueira, lavanderia, 2
banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 carros - Rua 25 de Julho, 884 - Vila Nova - A$

55.000,00 - Aceita troca por apto em Camboriú.
2 - Casa mista cl ss.ooms. 2 quartos, Lot. Cirilo Zanghelini - R$ 5.000,00 entrada + 29 x R$ 170,00
3 - Casa em alvenaria c/192.00m', terreno com 800,00m' (20x40), Rua Angelo Rubini, 1.030, Centro
da Barra - R$ 110.000,00 - aceita outro imóvel como parte de pagamento.
4 - Casa madeira c/138,00m', terreno 429.00m' (16,60x25,80), Rua Pastor Albert Schneider. na

Barra, defronte Super Fritzke - R$ 22.000,00 = 50% entrada. saldo a combinar - aceita carro até

10.000,00
5 - Casa alvenaria 169,00m', um rancho c/160,00m', terreno c/3.986,00m' (41 x97) na Rua Walter

Marquardt - R$ 200.000,00, aceita outro imóvel até R$ 80.000,00 (sendo uma casa c/ terreno c/ até

2.500,00), carro até R$ 5.000.00 saldo a combinar.

6 - Casa de alvenaria c/ 169,00m' e um rancho c/ 160,00m', terreno c/ 3.986,36m' (41 x97) Rua

Walter Marquardt - R$ 200.000,00 - aceita outro imóvel até R$ 80.000,00, carro até R$ 5.000,00
saldo a combinar.

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial c/33,00m', Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 200,00
2 - Sala comerclarbz so.oome - Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra - R$ 270,00
3 - Sala comercial c/ 36,00m', Rua Ângelo Rubini, 972 - R$ 270.00
4 - Sala comercial c/34,62m' - Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
5 - Apartamento c/ 3 quartos e demais dependências - Rua Bertha Weege, 3086, na Barra - RS

180,00
6 - Apartamento c/3 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
8 - Apartamento c/1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia - R. Egídio Busarella, na Barra - R$ 150,00
9 - Apartamento c/2 quartos, 92,00m', garagem, Ouro Verde - R$ 230,00
10 - Casa de alvenaria c/3quartos. 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), c/1 quarto, Rua Luiz Bortolini, 45 - R$ 100,00
13 - Casa de alvenaria, c/3 quartos e demais dependências, toda murada, Ilha da Figueira - A$

200,00
14 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, murada, Lot. Rasá - R$ 280,00
15 - Casa de alvenaria el2 quartos e demais dependências, Rua Verônica D. Rasá, fundos, 64 - A$

120,00
16 - Casa de alvenaria cl 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$ 180,00
18 - Casa mista, 3 quartos, lavanderia, çaraçem, churrasqueira, Rua Ângelo Rubini, 952 - R. 350,00
19 - Casa de madeira, 3 quartos - Rio Cerro II - R$ 130,00
21 - Casa de madeira cl 3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra - R$ 180,00
21 - Casa de madeira c/ 2 quartos, garagem, Rua Luiz G. Ayroso • Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00

Jaraguá do Sul
e Região

Atendimento:
Das 22 às 00 horas

Fone: 371-6475

Vende-se título do ClubeAcarai
- Tratar 370-7189.

Vende-se piano Essenfelder em
ótimo estado. Tratar telefone
370-0800.

Vende-se ou troca-se casa em

alvenaria cl 170m2 no Bairro

Jaraguá Esquerdo, próximo ao

Colégio Cristina Marcatto.

Tratar fone 370-7189.

Vende-se pentium 166,
multimídia, impressora HP

692, scanner, mesa/cadeira,
aceito moto/Fusca, Tratar 371-
1592,

Vende-se celular, apenas R$
60,00 entrada + 3 x R$ 80,00.
Aparelho Motorolla + linha +

carregador + 2 baterias finas;
Tratar 370-0975 res. ou 370-

7919 coml.

Vende-se Uno SX 97 duas

portas, co�ermelha, com trava

elétrica, vidro verde, limpador
de parabrisas traseiro, vidro
elétrico. Valor R$ 7.500,00 e

assumir 24 parcelas de R$
200,00. Tratar pelo telefone
975-3440,

Vendo conjunto de 20 apostilas
atuais para concurso de

habilitação de corretores de

seguros. Valor R$ 240,00.
Tratar pelo fone 975-3440.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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. Reichow - 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 Emmendorfer 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 ruais
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 BOEING - R$ 200,00 (3 quartos, sala, cozinha,
dispensa, banheiro, garagem)

TELEFONE PREFIXO 376

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

I
Terreno: Bairro Vila Nova com uma casa de madeira I

de 96,00m2 e galpão em alvenaria com 96m,002. Área do I
terreno 1.150,00m2. Ótima localização para ponto I
comercial. Valor R$ 100.000,00 - negociáveis. I

I
I
I
I
I

VENDE:

Apartamentos no Residencial Jardim das Mercedes,
Bairro Vila Nova. Perto do Beira Rio

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

Lar Imóveis

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

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti
Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula
Casa de alvenaria cl 70m2, próximo à Nereu Ramos, aceita-se carro
Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2

Terreno na Rua Francisco de Paula cl 65?m2Terreno 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 - Schroeder
Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo. no Lot. Vicenzi
e Gadotti, Bairro Santo Antonio
Chácara em Três Rios do Norte c/23 morgos, 2 casas, água e luz
Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos. água e luz
Chácara em Rio Molha cl 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

RESIDENCIAL TULIPA
RUA ÂNGELO SCHIOCHET, PRÓX. AO BEIRA RIO

APARTAMENTO - 2 QUARTOS
(1 suíte) /e .

demaís .dep. - sac,ada cf

churrasqueirà/ entrada de R$ 2!5.77o.,OO.,*
parcelas de condomínio de constrLJ9ão de
1,775 Cub.'s (R$ 760,65)

.

APARTAMENTQ,:.:'3 QUARTOS
f

(1 suíte) e deri1ªis dep. - sacada cl

churrasqueira; e.ntrada' de R$ 35.500,00 +

parcelas de,' êoni;l.9tlJf(liö dê construção de

2,'269 Cub's CR$ 972,36)

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo· Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. c/1 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partirde R$ 6.406,20 + parcelas
de R$ 711 ,80 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaryllis· Rua Ângelo Torinelli • Vila Nova
- Apto. cl 147.00m2 cl suite + 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - em fase de acabamento.
- Apto. cl 125,00m2, cl suite + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - em fase de acabamento.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo secari • Lateral da Rua'Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponiveis apartamentos n2 301. 302, 501 - Entrada + parcelas de condominio de 3,65 Cub's (R$ 1.564,17) por mês
Edifício Tower center- Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. cl suite + 2 quartos e demais dep.,.2 vagas de garagem: I

n2 702 cl 237,00m2 - Entrada de R$ 26.569,48 + assumir parcelas de condominio de 2.480 Cub's (R$ 1.062,77)
n2 1001 cl 241 ,20m2 - Entrada de R$ 26.998,00 + assumir parcelas de condominio de 2.520 Cub's (R$ 1.079,92)
- Apto. cl suite + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n2 1104 cl 157,30m2 - Entrada de R$ 17.795,00 + assumir parcelas de condominio de 1,661 Cub's (R$ 711,80)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 11.163,00 e parcelas de R$ 446,53.

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m2 - R: Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria c/250,00m', ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m'c/2Iagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 21 0.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença
- Casa com 192,00m2 - suite + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 70.000,00
- Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m' - 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 125,00m2, num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$29.000,00 ou troca por
casa mais central
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 cl 225m' - suite + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep.
empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 120.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m2 + mezanino, num terreno cl 450,00m' - R. f'erdinando Krueger stt«, lote 132 - R$ 26.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 350 m' - Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 50.000,00
- Terreno cl 420.00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m' - (20.000,00m' planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m' - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$600,00 + parcelas de R$ 200.00,
corrigidas pelo salário minimo
- Lote de esquina cl 51 O,OOm' - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m' - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000.00
- 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$ 15.000,00 cada

.

LOCAÇ4o/APTOS/CASAS/SALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Sehiochet a partir do mês de novembro, cl suite + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep. (sacada cl ehurrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial cl 660m' - Rua João Januário Ayroso • Jaraguá Esquerdo
- Apto. e/2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho, 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Sehroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. e/2 quartos e demals dep. - Rua Antônio Carlos Ferreira, 950
- Apto. c/ t quarto e demals dep. - R. José Emmendoerfer, 1549 - Ed. Hortência
- Apto. c/1 quarto e demals dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Erica.
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - R. Leopoldo Malheiro

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Walter Marquardt, 623 - sala 4
Centro Com.1 CarlosVasel

Jaraguá doSul- SC
FONE (047) 372'()153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

VENDE
Ref. 007 • Apto. 2 quartos, 1 bwc, garagem + dep. Centro- R$ 30.000,00
Ref. 013 - Casa alv, 1 suíte, 2 quartos, + dep. Vila Nova - R$ 75.000,00
ReI. 019 - Casa de alv, 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. Centenário - R$

59.000,00
ReI. 020 • Casa alv, 200m2 - 3 quartos, 2 salas, 1 bwc + dep. Jaraguá Esq. -

R$ 55.000,00
ReI. 025 - Casa alv, 98m2 - 2 quartos, 1 bwc + dep. Jaraguá Esq. - R$ 24.000,00
Ref. 031 - Casa alv. 127m2 - 4 quartos, 1 bwc + dep. Vila Lenzi - R$ 35.000,00
Ref. 037 - Casa alv. 123m2 - 1 suíte, 2 quartos - BWC + dep. Vila Nova - R$

68.000,00
Ref. 043 - Casa alv. 2 quartos, 1 bwc + dep. Figueira - R$ 25.000,00
Ref. 047 - Casa alv. 2 quartos, 1 bwc + dep. Vila Baependi - R$ 33.000,00
Ref. 049 - Casa alv. 3 quartos, 2 salas, 1 bwc + dep, Rio Cerro - R$ 37.000,00
Ref. 054 - Casa alv. 4 quartos, 2 bwc + dep. Jaraguá Esq. - R$ 34.000,00
Ref. 058 - Casa alv. 3 quartos, 1 bwc + dep. próx. Prefeitura - R$ 53.000,00
Ref. 063 - Casa alv, 126m2 - 3 quartos, 1 bwc + dep. Água Verde - R$ 61.000,00
Ref. 065 - Casa alv. 4 quartos, 2 bwc + dep. Vila Baependi - R$ 37.000,00
Ref. 075 - Casa alv. 4 quartos, 1 bwc + dep. Jaraguá Esq .• R$ 30.000,00
ReI. 152 - Casa madeira - 90m2 - 3 quartos, 1 bwc + dep. Vila Lenzi - R$

20.000,00
ReI. 088 - Terreno 384,00m2 - Lot. Oivinópolis - R$ 10.000,00
Ref. 101 - Terreno 398,00m2 - Lot. Satler - R$ 11.800,00
Ref. 143 - Terreno 325m2 Barra do Rio cerro - R$ 9.000,00 parcelado
ReI. 144 - Terreno 525m2 - Barra Rio Cerro - R$ 12.000,00
Ref. 152 - Terreno 437,50m2 - próx. Prefeitura - R$ 17.000,00
ReI. 159 - Terreno 325,00m2 - Residencial Hardt - R$ 8.000,00 parcelado
Ref. 160 - Terreno 733,00m2 - Residencial Hardt - R$ 16.000,00 parcelado
(frente asfalto).

(.\,

/

BAIRRO
Ilha da Figueira
Czerniewicz
Rio Cerro

João Pessoa
Sschroeder
Vieiras

Jguá Esquerdo

ÁREA QTOS
I 45,00m2 03

226,00m2 02 + I suíte

250,00m2 03 + piscina
86,00m2 03

260,00m2 05
I 56,00m2 03
I 85,00m2 02 + I suíte

99,OOm2 03

130,00m2 03
I 58,00m2 03

12J,00m2 02

35,00m2 02

J30,00m2 02 + I suíte

VENDADE CASAS

M·B - Representações e

Empreendimentos Imobili_ários 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 pl 2 carros,
churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI
3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Charnpagnat.

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

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

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2• Distante 30mts. da praia, no Balneário de

Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceita carro.

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

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

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

Terreno cl 365m2, Loteamento Residencial Renascença - Vila Rau (REGIÃO NOBRE). R$
15.000,00 ou troca por terreno cl casa.

973-5405

l;�l
W--------------------�-----------

LOCAÇÃODECASAs

VALOR R$ �;!' �I�O E������17I
70.000,00 iii! ALV. Rua Henrique Marquardt fundos 302

81.000,00 i!: �0' �����I��U�M;I���f;:t2�97
75.000,00 ;;j MIS.· Rua Victor Rosemberg, 400
30.000,00 I MAO. Rua Goiás esq. cl Antonio C. Ferreira

64.000,00 •.:li ALV. RuaJulioFriedman,181
... Rua Harry Buckmann, 60

48.000,00 i1, MAD. Rua Alberto Bortolini casa 2
48.000,00 l! ALV. Rua Água Claras poste 8

21.000,00 ii ALV. RuaGuilhermeDancker,145

53.000,00 i�,1 �6. ��:�:�a����s�:,0987
32.000,00 :(

W LOCAÇÃODEAPARTAMENIOS
18.000,00 'I-END-E-RE-Ç-O---------'---------------,---V-A-L-O-R�R$13.000,00

.� R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2 300,00
32.000,00 iii R. Pres. Epitácio Pessoa, III - Apto. 132 400,00

+--------------------------------- lli R. Wadomiro Mazzurechen 300,00
VENDADE 'IERREN()s

.

@ R. Av. Getúlio Vargas, 49, apto. 202 350,00
'ii! R. Domingos da Nova, 154 560,00
iii R. Jorge Czerniewicz ao lado 877 350,00

VALOR R$ li R. Bernardo Dornbusch, 1182 - apto. 13 270,00
30.000,00 1'1 R. Jorge Czerniewicz, lado 877 350,00

iii Av. Marechal Deodoro 450,00.
10.600,00 ljl R. Leopoldo Malheiro, 15 350,00

6.000,00 Ilí -----�----------------------

18.800,00 ill LOCA
__ ÇA_.__-_O_D_E_SALAS ---

10 1.000,00 I ENDEREÇO VALOR$
'$ R. João Marcatto, 40 - sala 10 167,00

64.000,00 ,� R. Pres, Epitácio Pessoa, 651 - Casa Com.' 460,00
15 800 00 �j R. 25 de Julho, ao lado n° 133 - 200,00

. , i; R: Walter Marquardt, 1133 - sala 2 250,00
18.000,00 fij Av. MaL Deodoro da Fonseca, 1594 - sala I 450,00

101.00000 II R. Guilherme Weege (Centro Med. Odontol.) 280,00
, R. Reinoldo Rau, 165 800,00

TIPO ENDEREÇO
ALV. R. Paulo Hafemann, 170
ALV. R. Emesto R. Sohn, 340
ALV. R. José Rosa s/n°
ALV R. Gustavo Lessmann, 121

ALV. R. Cândido Tomazelli s/n°
ALV. R. Guilherme Koelher, s/n°
SOB. Rua Luiz Chiodini, 220
M IS. Rua Antônio Gesser, 166 Czerniewicz
ALV. Rua Maximiliano Hildelmeyer, 55 Vila Baependi
MIS. Rua Campo Alegre, 675 !lha da Figueira
ALV. Lat. Rua Jaraguá s/n° !lha da Figueira
MAO. Rua Tereza A. Hruscka, 329 Jaraguá Esquerdo

Rua Augusto Schwartz aolado 150 Amizade

BAIRRO N° QUARTOS VALORR$
Czerniewicz 4 250,00
Czerniewicz 3 350,00
Czerniewicz 3 280,00
Guaramirim 2 - I suíte 450,00
Vila Lenzi 3 300,00
Vila Lenzi 3 250,00
Guaramirim 3 200,00
Centro 3 360,00
Jaraguá Esquerdo 2 167,00
Figueira 3 130,00
Centro 3 350,00
Rio Molha 3 150,00
Próx. Malwee 3 l20,0Q___

BAIRRO N°QUARTOS
B. Rio Molha 2
Centro cl suíte + 2 dorm.
Centro 2
Centro 2
Centro I suíte + 2 dorrn.
Czerniewicz 2
VilaLaJau 2
Czerniewicz 2
Centro 3
Centro 2

ENDEREÇO BAIRRO ÁREA
R. Manuel Francisco da Costa João Pessoa 5.90l,00m2
R. Alb. Klitzke, 1874 Vila Rau 420,00m2
R. "F" - Lot. Santo Antônio Nereu Ramos 360,72m2
R. Otto Meyer . Vila Lenzi 333,50m2
R. Rudolfo Tepasse, 361 Guaramirim 2.340,00m2
R. Leopoldo Janssen, 251 Centro 750,00m2
R. Henrich Augusto Lessmann Centenário 392,00m2
R. Victor Rosemberger Vila Lenzi 420,00m2
R. Leopoldo Janssen, 337 Centro 700,00m2

BAIRRO ÁREA
Centro 50,00m2
Centro l20,00m2
Vila Nova 28,00m2
Molha 28,00m2
Centro 50,00m2
Centro 75,OOrn2
Centro 66,S 1m2
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Grand Blazer: espaçosa e confortável
r::!�:Zrramento de

�produçãoda
veterana Veraneio, em
1994, a Chevrolet tratou
de substituí-la pela Blazer,
um veículomaismoderno,
porém,menor.
Agora que a D-20 foi
substituída (de quem a

Veraneio era derivada), e
surgiu a Silverado, a
montadora aproveita para
trazer ao Brasil seu
utilitário derivado, que é
sucesso nos Estados
Unidos desde que foi

lançado em 1995. Trata-se
doChevrolet Grand

Blazer, que lá é chamado
deChevrolet Taoe ou
GMC Yucon. O Grand
Blazer vem da Argentina.
Este peso pesado veio para
completar a extensa linha
de utilitários que a marca

oferece.
Omodelo é igual ao
comercializado nos EUA,
diferenciado apenas por
pequenos adornos e

desenho das rodas. São
oferecidas duas
motorizações, um turbo
diesel4.2 e outro 4.1

gasolina.

Conforto é o que não falta
nesse luxuosomodelo com

apenas uma versão de
acabamento: trava das

portas e tampa traseira,
com acionamento de
alarme que pode ser feito

por controle remoto. Além
disso, oferece direção
hidráulica progressiva,
vidros elétricos, ar
condicionado e práticos
porta-copos no painel e no
console central, além de

porta-trecos em vários
,

lugares. Como opcionais,
há o rádio com toca-fitas
ou CDplayer. Freios ABS,

�aSfiPEtfiSTB�
�EÇAS USADASI Fones 376-0228

USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda. 376-1289

Importado da
Argentina, o

Grand Blazer
utiliza a

mesma

plataforma e

ca racterísticas
mecânicas e

de estilo da
pl,cÇlpe
Silverado

barras de proteção laterais e

coluna de direção com
absorção de energia, vem de
série. Falta, porém, sirbag.
OGrand Blazer é dotado de

pneus 245/7, aro 17.

Para quem tem família
numerosa emuitasmalas

para carregar, esta pode ser
uma opção, que alia
conforto, espaço e
segurança por um preço
razoável. Sai de fábrica a

partir de R$ 45,2mil, mais
barato que os jipões
importados e um pouco
mais caro que a Blazer
DLX.

Cargae
Descarga
Remoções
emGeral
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. CÓDIGO DETRANSITO BRASILEIRO
Capítulo 11- Dos sistema Nacional de Trânsito
Seção II - Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 8° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os

respectivos, órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos, rodoviários
e estabelecendo os limites circunscricionais de suas altuações.

Art. 9" O Presidente da República designará o ministério ou órgão da
Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional do
Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN, com sede no Distrito Federal
e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem
a seguinte composição:

I - Vetado

VOKSWAGEN

Vende-se Fusca, ano 77,
pneus novos, latoaria,

fundo e motor

reformado.
Tratar: 372-3671.

Vende-se Gol, ano 86,
gasolina, motor de

Passat preço a combinar.
Tratar: 975-3581.

Vende-se Santana, ano
88/89 por R$ 5.500,00.

Tratar: 375-1876.

Vende-se Santana CL,
ano 89, por
R$ 4.800,00.

Tratar: 975-1702.

Vende-se Parati, ano 88,
por R$ 5.00,00. Tratar:

372-3592.

Vende-se Gol CL, motor
1.6, álcool, ano 90, ou
troco por outro de' maior
valor e vendo Chevette,
ano 93, gasolina, ou

troco por carro ou moto.

Tratar: 276-0267.

Vende-se Santana, ano
86, por R$ 3.800,00 e

AUIU MI:LA�ILA

DA BARRA LTOA.
Atendemos linha geral:

-

Telefone: (047) 376-0251
Rua Angelo Rubíni, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

vendo Fusca ano 79, por
R$ 2.300,00.

Tratar: 973-2837
com Joel.

Vende-se Passat, anó 78,
original, por
R$ 1.500,00.

Tratar: 371-2081.

Vende-se Fusca, ano 81,
por R$ 2.500,00.
Tratar: 371-4083.

Vende-se Kombi, ano
91, gasolina, por

R$ 8.000,00 e vendo
Corsa Super, ano 97,
por R$ 9.800,00.
Tratar: 376-0833.

FORD

Vende-se Ford Ka Okm,
ano 98, por

R$ 10.000,00.
Tratar: 371-4657.

Vende-se F-1 DOO, ano
88, com direção

hidráulica e turbo; motor
e pneus novos.

Tratar: 371-3686,
aceito carro de
menor valor.

Vende-se Escort,
ano 87/88, por

R$ 4.000,00, ou troco

por carro de menor

valor.Tratar: 370-8372.

II - Vetado
III - um representante do Ministério do Exército;
VI - um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia

Legal.
VII - um representante do Ministério dos Transportes;
VlII à XIX - Vetado
XX - um representante do ministério ou órgão coordenador máximo do

Sistema Nacional de Trânsito.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

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

Email: garcia@netuno.com.br

CHEVROLET
CG Titan, ano 98 por R$
1.800,00 + prestações.
Tratar: R$ 370- 161 .Vende-se Monza SLE, ano

89, completo, álcool.
Tratar: 371-2482. Vende-se Kadett SLE, ano

92, gasolina, ou troca-se

por carro de menor valor.
Tratar: 372-7777

com Paulo.

Vende-se Kadett GL, ano
95, motor 1 .8, gasolina,

por R$ 10.000,00. E vendo

Gráfica e Editora CP Ltda.

Eil ITI] R A

- CARTÕES DE VISITA - BOLETINS INF./
.,.

EMPRESARIAIS, PUBLICOS
- RECEITUÁRIO MÉDICO

- LIVROS, REVISTAS,
- LAUDAS PERSONALIZADAS GIBIS, PANFLETOS

. .,.

- PASTAS - JORNAIS PERIODICOS

- FICHAS ·DE ESTOQUE - FOTOLITOS

.,.

- MANUAIS TECNICOS - COMPOSiÇÃO A LASER

- BLOCOS DE RASCUNHO
PERSONALIZADOS

- IMPRESSÃO EM OFF-SET

RuaWalter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul- SC - Fone: 370-7919
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FI AT

Vende-se, troca-se ou

financia-se Tempra ie, ano
95, completo, inteiro,

R$ 14.500,00.
Tratar: 376-1357.

Vende-se Fiat Uno 1.5 R,
ano 88, gasolina, por

R$ 4.300,00.
Tratar: 376-0084.

Vende-se Fiat Prêmio, ano
86, por R$ 3.500,00, cor
prata. Tratar: 975-3325.

Vende-se Tempra ie, ano
96, por R$ 16.000,00.
Tratar: 373-1258.

Vende-se Palio, ano 97, 2
portas, ou troca-se, (é
financiamento). Tratar:
376-1012 com Joaquim.

Vende-se Fiat Uno, 1.5 R,
ano 88, gasolina, por

R$ 4.300,00.
Tratar: 376-0084

Vende-se Fiesta, ano 97/
98, por R$ 7.000,00 + 8x

de R$ 399,00.
Tratar: 376-0710.

MOTO S
,

Vende-se moto RD, ano
86, preço R$ 300,00 ou

troca-se por TV a cores.

Tratar: 975-2364.

Vende-se moto CB 400,
ano 83, por R$ 1.200,00

. ou troca-se. Tratar:
975-3442 com Marcos.

Vende-se moto CG Titan

vermelha, ano 95, por
R$ 2.000,00. Tratar:

370-8155 ou 370-4340.

DIVERSOS

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

7663 com Acácio.

UM NOVO CONCEITO EM VEíCULOS USADOS!
VEíCULO ANO COR COMBo

Explorer XlT 4x4 94/94 verde gasolina
Saveiro Cl 96/97 verde gasolina
Jeep 68/68 azul gasolina
Escort l SE 89/89 prata álcool

Escort 1.0 hobby 95/94 prata gasolina
Escort 1.0 hobby 94/94 vermelha gasolina
Escort Gl 16v H 97/97 branca gasolina
Del ReyGl 88/88 Cinza álcool

Saveiro Cl 89/89 branca álcool

Voyage Plus 85/86 prata gasolina
VoyageCl 86/87 bege álcool

KadettSL 90/91 branca gasolina
Uno Mille ie 96/96 verde gasolina
Verona LX 92/92 dourada álcool

Uno MilleSX 97/97 branca gasolina
Passat lS 77/78 branca gasolina

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

MOTOART Vendas e

Seu Caminho para uma Scooter Assistência
técnica autorizada

para Scooter.

Revenda de motos
Yamaha.

Rua: Ângelo Rubini, 350

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

seu veículo:

370-7919'
370-8654
370-7944

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Veículos
370-2022

preta

CARROS

Gol Mi Especial
Vectra GLS completo
Escort GL l6v modo novo + ar-direção
Ranger STX

Parati CL completa
Omega GLS completo financiado

Tempra .16V completo
D-20 S Turbo

Corsa Wind completo com rodas

Tempra
Gol GTS

Gol GTi

Okm

preto 97

cinza 97

branco 96

branco 95

branco 94

cinza 94

vermelha 94

grafite 94

prata 93

bordô 93

cinza 92

cinza 92

branco 92

champagne 91

azul 91

champagne 89

vermelha 89

verde 89

azul 88

verde 88

azul 87

cinza 86

bege 8'5

Chevette Júnior

Gol

Kadett SLE com direção e trio elétrico

Monza 4 portas completo
GoI CL

Fiorino

Prêmio CS 4 portas

Opala 6 cilindros

Elba

Gol

Monza SLE

Uno CS

M O TOS

Moto Space (melhor preço)
Titan

Titan

verde

azul

97

97

97

96

88

.cinza

cinzaTitan

CBX 750

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

AUTO MECÂNICA LATORIA PINTURA

�àIRMÃOS PROCHNOW
�. FONE: 376-0284 / 973-3347

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -

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

N O V O END E R E ç O:
Rua: Reinoldo Rau, 433 (antiga GPAutomóveis).

Fone: 372-1455'

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Estrelas do Salão do Automóvel/98 í

Emparceria com a Rádio JaraguáAM apresentamos/ nesta edição/maisalgumas dasmaravilhassobrerodas l4diretamente do20oSalão doAutomôvel. queacontecenoAnhembi.SãoPeulo. eencerraránestedomingo

- Com estilo mais que
perfeito, as linhas arredondadas do novo Classe S foge
radicalmente às tradicionais formas retas dos Mercedes

Se o Stratus já
chamava a atenção pelo visual nada
convencional, o que' dizer do novo sedan 300M, lançado
em janeiro deste ano ...

Folos: OivullJ?Çõo

SUPERESPORTIVOS
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Duas das mais famosas marcas

es ortivas a Ferrari (esquerda)
apresentou seu modelo 456M, o único
Ferrari com quatro lugares. Enquanto
isso, a Maserati exibiu o novíssimo

3200 GT e o Quattroporte Evoluzione.
Macchinas só pra admirar...

\
\

l

MINIS EM ALTA

o Seat Arosa (esquerda) terá uma

versão 1.0 para disputar o mercado
dos populares, assim como o

pequeno Matiz, fabricado pela
coreana Daweoo

"

JAIME MOTOS

Fone: 370-0676
PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'"

Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

, CRECI 1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE • ADMINISTRA

Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. PteçoR$ 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 I 2 João Pessoa R. Fritz Ster, 178 55.000 Negociáveis
Casa 90 2 I 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 Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 90 3 I Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35.000 Negociáveis
Casa Alven. 150 3 I Lenzi Rua Antonio Ayroso, 672 55.000 Negociáveis
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 2.73 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00 Quitado - Todo mobiliado

Apto. Pronto 96 3 I Amizade Res. Amizade - 1° andar' 38.500 Quitado - Cozo Embutida

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

Apto. Pronto 151 3 Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto 110 2 Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/rnês (74X)
Apto. Pronto 147 3 Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa
Apto. Pronto 152 3 Centro Ed. Schioohet - 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.) 35.0QO 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 - Pierrriann 10.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote ComI. 514 20,0 .x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua João lanuário 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 Herrnínio Nicolini - 760 25.000 Centro Sta. Luzia (parcela)

VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJE MESMO !!!

Cód. 603 - Casa alv. cl suite, 2 qtos, após Malwee - R$ 450,00
CÓd, 607 - Casa alv., 1 quarto, cozinha, Bwc, Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 608 - Casa mad, 2 qtos.' - próx. Posto Marcolla - R$ 200,00
Cód. 613 . Casa mad., 3 qtos . R. Ferdinando Pradi - R$ 2PO,00
Cód. 618 . Sobrado cl suite, 2 qtos, dep. empregada· próximo Loni mar· R$ 550,00
Cód. 631 . Apto. cl suite, 1 qto, dep. Empregada· Rua Reinaldo Rau > Ed. Paloma - R$ 600,00
Cód. 632 . Apto. c/2 qtos, dep. empregada, telefone· R. Reinaldo Rau· R$ 390,00
Cód. 634 . Apto. cl 4 quartos na R. Reinaldo Rau· R$ 400,00
Cód. 635 . Quitinetes no Ed. Marquardt . Av. Mal. Deodoro
CÓd, 639 .' Apto. c/2 qtos, Ed. Caetano Chiodini . R$ 300,00
Cód. 640 . Apto. cl 1 qto . próx. Weg II . R$ 230,00
Cód. 643 . Apto. c/2 qtos . próx. Breithaupt da Reinaldo Rau· R$ 350,00
Cód. 644 . Apto. c/2 qtos., si garagem· Próx. Angeloni . R$ 280,00
Cód. 662 . Sala cornl. cl 73m', 2 bwc's . Rua João Picolli . R$ 350,00
Cód. 663 . Sala cornl. em frente ao restaurante Califórnia· R$ 200,00
Cód. 670 - Sala cornl. com 37m' . Rua Reinaldo Rau· R$ 220,00 . 12 piso
CÓd, 673 . Sala comt cl SOm' . próx. Colégio Divina Providência· R$ 270,00 _

CÓD. 683 - SALA COML. NOVA CI 43m' NA RUA REINOLDO RAU - ED. MARKET PLACE - garagem - VALOR: SOMENTE O CONDOMíNtO

VENDA
Cód. 1107 - CASA NO CENTRO· Rua Ferdinando Pradi, de alv. cl 115m', tendo 3 quartos· R$ 75.000,00 . Aceita casa de maior valor

�Ód. 1112 - tMÓVEL COMERCtAL/RESIDENCIAL NO CENTRO R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira cl 506m' . Aceita casa como parte do pagamento.
CÓd, 111,7 - CASA DE ALV . .NOVA NO CENTRO· Rua José Emmendorfer cl 230m', suife, 2 quartos, escritório· R$ 95.000,00
Cód. 1118 - CENTRO· Casa alv. cl 180m'· Rua Florianópolis· R$ 77.000,00
Cód. 1353 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO· área de 130m', 3 quartos, terreno cl 432m' - pró'Z'Escola Cristina Marcallo - R$ 45.000,00
Cód. 1352 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO· área de 91m', terreno cl 480m'· R$ 44.000,00 . Próx. Cant. Mônica
Cód. 1208 - FIGUEIRA· Casa alv. cl 90m', 3 qtos. Terreno cl 567m' - R$ 10.000,00 e assumir financiamento
Cód. 1251 - CASA DE ALV. NA VILA NOVA· área de 122m', NOVA, suite, 2 quartos - R$ 68.000,00
CÓd. 1252 - CASA MISTA NA VILA NOVA· Área de 140m', cl 3 quartos.
CÓd, 1302 - RIO MOLHA· Sobrado alv. cl 235m', suite, 4 qtos . R$ 90.000,00
CÓd. 1451 - CASA DE ALV. NO CZERNIEWICZ, cl 230m', tendo suite, 3 quartos, garagem para 2 carros > R. Guanabara· R$ 75.000,00
CÓd. 1501 - CASA DE ALV. NO BAEPENDI . Área 400m', 2 suites, 2 quartos, salas, churrasqueira· R$ 200.000,00
CÓd. 1652 - CASA DE ALV. NO CENTENÁRIO - 3 quartos, terreno cl 392m'· R$ 50.000,00
Cód. 1023 - CENTRO· Apto. cl suíte. 2 qtos, garagem. Ed. Barão· R$ 50.000,00
Cóq. 1015 - APARTAMENTO NO ED. CAETANO CHIODINI - cl 2 quartos, dep. empregada e garagem· Entrada do Hospital São José.
CÓd. 1024 - APARTAMENTO c/2 quartos, garagem na Rua Ferdinando Pradi. Troca-por casa
CÓd. 10.26 - APARTAMENTO· cl suite, 2 quartos, garagem, próx. Colégio Alberto Bauer
Cód. 1028 - APARTAMENTO NO ED. CRISTHIANE 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 Reinaldo Rau· R$ 65.000,00
CÓd. 2054 - TERRENO NA BARRA - Lateral da Rua Padre Aloisio Boeing cl 300m'· R$ 12.500,00
CÓd, 2503 - TERRENO NO CZERNIEWICZ· Área de 14x25 = :i75m' R$ 15.000,00
CÓd. 2103 - TERRENO NA VILA RAu· Fundos Tecnosol 350m' (14x25) R$ 13.000,00
Cód. 2553 . TERRENO EM FRENT.E ASFALTO - Entre Guaramirim e Massaranduba· Km 10 SC 413, área de 50.000m' R$ 40.000,00

Rua Bernardo J)o.I'nbUSCb, 922
Vila Baependi - Jaraguá do Su1- SC

FONE: 371·2357

• VILSON

rA.···..

'•.... 1
...

'

.

CORRETOR DE IMÓVEIS
� . CRECI 4936

VENDE
* Terreno com 1.070m2 na Rua Ernesto Emilio Horst,

próximo a Marisol - R$ 45,000,00 parcelado.
* PARA PLANTAR ARROZ - Área com 220 margas

sendo 70 margas 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 l6.058m2 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

I'

II

APARTAMENTOS

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

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

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

Crédito - R$ 32.000,00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n0043 (22x
R$ 155,001 + R$ 22.000.00

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

R$ICASA ALV. cl 212m' - Terreno c/I.060m' - Rio Molha- R$ 45.000,00
CASA MADEIRA c/ 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n° 165

Figueira - R$ 18.000,00
CASA ALV. cl 50m'- Constantino Pradi n0064(26xR$ 270,00) - R$ 12.000,00
CASA MISTA cl 65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$.195,00)
- R$ 12.000.00
CASA MADEIRA cl 42m'· Ouro Verde n° 74 (40xR$I 70.00) R$ 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.ooom' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosáno 30%
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

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

I�������
�::::�05-4�!,1 �OR�!azonas _ Centro - Próximo a Scar -

R$I100.OÖO,00
TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir (41 x

R$ 335,00) + R$ 7.000,00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00

. TERRENO com 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

50x) . R$ 19.000,00

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

-I
R$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000,00
TERRENO com 8oom' Loteamento Flamboyat (entrada e saldo em 50x) - R$
30.000,00
TERRENO com 651m'- Lote �0091 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 Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$
180,00 + saldo de R$ 3.500,00
Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 47 parco de R$ 180,00)
R$ 1.500,00
Lote n" 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180.00) -

R$ 3.500,00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI 1462-1

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

no valor de R$ 10.000,00 e saldo parcelado
CASA ALVENARIA, 158,00m2, terreno 678,00m2, Rua
Victor Rosemberg, Vila Lenzi - R$ 65.000,00
CASAALVENARIA, 105,00m2, terrenoôêô.Oürns, Rua
470, cl asfalto, Vila Lalau, frente DG da Weg II. Valor

R$ 35.000,00
CASA ALVENARIA 187,00m2, terreno 416,00m2, 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 Pradi, próx.
Móveis Pradi, Jaraguá Esquerdo - R$ 11.000,00
LOTEAMENTO RAIOS DE SOL, lateral da Rua
Bertha Weege, lotes cl 416,00m2 e 572,00m2 - R$
9.200,00 e R$ 10.350,00 respect., entrada e parcelas
até 48 meses. UTILIZE SEU 132 PARA
PAGAMENTO DA ENTRADA.

LOCAÇÃO
CASA ALVENARIA, 4 quartos, garagem, murada, Rua
João Carlos Stein, próx. Campo do Juventus - R$ 280,00
CASA MADEIRA, 3 quartos, garagem. Rua Eleonora
Pradi, próx. Panif. Bavária - R$ 25Q,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, gáragem, 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

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 - Jaraguá do Sul - SC.

Vende-se ou

troca-se
terreno em

Schroeder
(15 x 35).
Tratar

975-3767.

R,efiija �'tr(:lb4Ihos"
escolares- �ti�;êuldad�',':'" :r,:,:,:-: :.-: -:';:. , :.;:'

Fone:"'97S.;3666

Casa de alv. na
Rua Pedro Avelino

fagundes - Vila
Lalau, com: 3 qtos,

Casa de alv. na Rua
Otto Mayer - Vila

Lenzi, com: 2 suítes,
dependência
empregada, sala de

estar, sala de jantar,
copa, cozi nha, área de

serviço, garagem pl 2
carros, sala de tv, bwc,
escritório, pequeno
depósito, áreas ao

redor, (I suíte cl
closet) terreno são 2

de esquina, todo
murado cl portão
eletrônico -

R$ 110.000,00 - nego

CASA & jardim VENDE
Terreno com 750m2 - Rua Domingos da Nova (ao lado Supermercado Vitória) . R$
220.00,00
Casa alv. terreno - cl 1564m2 - Av. Marechal Deodoro, 1014
Casa alv. 100m2 - 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 hidro, quarto e demais depend., cl piscina - Rua Carlos
Sbardelatti - R$ 65.000,00 (aceita casa ou apto. em Barra Velha e ou carro no negócio)
Casa mista - 115m2 - 3 quartos e demais dependo - Lotemaneto 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
aceita troca por chácara
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- 500fT)2 - murado, plano pronto pl construir- João Pessoa (próx. Luis Kienen)
· R$ 9,000,00 .

Terreno 544m2• 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 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· 750m2• Leopoldo Manke . Centro· R$ 1.200,00
Casa - 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lav., gar. Rua: Antônio Ayroso, 499· Nova Brasília
· R$ 200,00

Casa de alvo na!
I
I
!
j
j

sala, cozinha, copa, í
2 bwc, lavanderia, I
garagem e área atrás I- terreno com 14,30 ;
x 23,00 = 320m2 - i
R$ 45.000,00, - nego !
aceita carro, terreno, *

!

! �==::======�==��--��--------------�

!
,

�

I
!
I
�

I
!

Riegel - próx. ao
Bar do Oca, com: 5

qtos, sala de tv, sala
de estar, 4 bwc,
cozinha, salão de

festas, piscina,
gargaem, toda

murada, portão
eletrônico - terreno

com 600m2 - R$
140.000,00 - nego

Casa no Morro

Angelo TorineIli
com: 1 suíte, 3 qloS,
sala de estar, sala de

tv, copa, cozinha,
lavanderia,
churrasqueira,
pi sei na, garagens,
fica vários móveis
sob medida, bwc.
terreno com 50,0 x

56,0 = 2.800m2 •

R$ 280.000,00 - nego
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GERENTE DE CONTAS······•
Estamos selecionando para admissão

imediata gerente de contas com 3Q grau

completo ou cursando, conhecimento em

informática, boa fluência verbal, pró-ativo, c:
possua veículo próprio e idade de 22 à 32

anos, sexo masculino. Oferecemos salário

compatível com a função.
Interessados enviar curriculum para:

Cia. Paulista de Seguros.
R. Exp. Cabo Harry Hadlich, 210
Centro - Jaraguá do Sul

•••••

A PE:SSOA CERTJ!\. NO LUGAR

CERTO, POIl MUITO OU POUCO
TEMPC).

LIS1rA DE VAGAS

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

..

SOCIEDADE DESPORTIVA E RECREATIVA AMIZADE
Rua Roberto Ziemann, 3174 - Amizade - CEP 89-255-300 - Jaraguá do Sul - SC

CGC 84.435.775/0001-80 - Fone: (047) 371-3257

CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Sociedade Desportiva e Recreativa AMIZADE, em conformidade
com os seus estatutos, convoca os seus sócios para a ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 14de novembro de 1998, às 14,00
horas em primeira convocação e às 14,30 horas em segunda convocação para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Alteração nos estatutos sociais
2 - Assuntos diversos

•

Jaraguá do Sul, 4 de novembro de 1998
Irineu Baungartel - Presidente

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
Jaraguá do Sul - SC

Talhadeira

Chefe de Estamparia

Estampador de Malhas
(Experiência de 3 anos)

Soldador TIG

(Experiência de 3 anos)

Caldeireiro

<
CUFlSOS

1. Em Setembro próximo, em data a ser

definida, estarennos 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 Joinvil1e, 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.
Estamos mudando nosso Servidor da
Rede por um Processador de 300 Mhz,
com 128 mega de memória RAM e

Winchesters SeCI.
3. Igualmente estamos instalando Client

2.5. Netware da· Novel,
.

aumentando
ainda mais a rapidez e segurança de
dados da Rede.

2.

,

MAIS D'UAS BOAS�

OpÇÕES lDA HUMAJ�A
PARA SU�\ EMPRES�A:

MEDICINA L'O TRABALHO =

terceiriear ou não?
Uma dica: c::om a HUMANA

nofim sai mais barato....

MEDICINA AlM"BULATORI.AlL =

Ofereça esta vantagem a(lt seu

pessoal e com.emore o aumento
da produção.

o trabalho dra HUMANA, item
como base a sua satisfaçã»,
Com isso, �garante à sua

empresa tranqtdluiaâe e saúde
para seus .luncionários e

dependentes.
A IIUMAHA panlclpou die 18 a 23 do correnle mês, da
FEIltORTE -II FEIRA IHDUI;TRIAllORTE CATARlltEHSE, no
PaVlllhlo da Promolul, ein Sio lenlo do SUl, Iendo QUe

IleUIülellVol foram alcanfadol com abslolulO
IllCallo.

Rua. Henrique Sohn, 33. - Cx. Postal 200 - 89.2"55-240
Fone 1047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091

humana@netuno.com.br
A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!
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PROMa
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Nasce uma nova perspectiva
demorarbem

Residencial PHOENIX
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
• Previsão para TV a cabo
- Instalação para água quente
• Acabamento em massa corrida
- Revestimento externo em pastilha

APARTAMENTO DUPLEX

1ºPISO
- Suíte com closet
- 2 ou 3 quartos
- Sala íntima
- BWCSocial

ÁREAS
Tipo 1 - 302m2

Tipo 2 - 293m2

Tipo 3 - 266m2

Tipo 4 - 263m2
- Sacada
- Dependência de empregada com BWC

independente

<> 2ºPISO
- Sala estar�antar
- Salade TV
- Varanda ampla com deck e banheira spa
- Lavabo
- Copa, cozinha e churrasqueira
- Área de serviço

2 VAGAS DE GARAGEM
�---�------�

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

ÁREAS
Tipo 1 - 155m2

Tipo 2 - 153m2

Tipo 3 - 128m2

Tipo 4 -127m2

Construção em condomínio

Acabamento individual personalizado

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Sala 102 - Jaraguá do Sul - se
Fone/Fax 371-6310 - eREA/Se 32.786-7

E-mail: proma@proma.com.br

Rua Barão do Rio Branco
APARTAMENTOS MODERNOS COM A INFRA

ESTRUTURA E A QUALIDADE PROMA.

Os 'mOveis e elementos de decoração não fazem parte do apartamento

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 103 - 1º andar-

Jaraguá do Sul - SC

Fone: 371-8814
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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372-3032

••••---.--.C , 1'1 .E J'I\ J-.\ .--------- ..
I NAS MÃOS DE DEUS JOINVILLE •
I· Direção: Zalman King. CNe. Cine Mud/er /: A Máscara do Zorro. •
I"RElenco: Matt George, Shane Dorian, Matty Liu, Maylin Pultar, Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30 (sexta a domingo) •
I

ush RandIe, Brian Keaulana, ...
. Gênero: Aventura. e 13h30, 16h, 18h30, 2 I h (segunda à quinta). •
ISinopse· C.N.e. Cine Mueller 2: Nas Mãos de Deus.

I
Isso não são ondas. Sã_? desastres naturais" - definição sábia Horários: 14h15, 16h15, 18h15, 2Oh15, 21h50 (sexta a

•
dos surfistas em Nas Moos de Deus. domingo)e 14h, 16h45, 19h15, 21hl5 (segunda à quinta).•I Três surfistas de nível internacional, aventureiros e muito amigos, C.N. e. Cine Mueller 3: Blade - O Caçador de •

I buscam emoções perigosas. Comprometidos com eles mesmos e Vampiros. •
I com seus instintos na busca por ondas, partem em uma aventura Horários: 14h, 17h, 19h30, 22h (sexta a domingo) e •
10ue os le�adrá até as profundezas do oceano e de suas almas. 13h30, 16h15, 18h45, 21 h 15 (segunda à quinta). •
I

ma �urne e ação eletrizante no mais exótico e perigoso local
de pratica do surfe do planeta. Nas Mãos de Deus é uma crônia •

I sobre o caminho percorrido porestes viajantes em busca de ondas,
BLUMENAU •

I beleza, encantamento e da essência da vida embaixo e em cima G.N.e. Cine Neumarkt I: i\ Máscara do Zorro,
•

I da superfície. Pelo caminho, formam um tipo de aliança que só Horários: 14h 15, 16h45, 19h 15, 21 h45.

I aquel.es.que, juntos, vivem a alegria e o delírio, podem formar. G.N .C. Cine Neumarkt 2: Show da Vida. •

I
O objetivo de Mickey (Matt George), Shane (Shane Dorian) e Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. •
Keoni (Matty Liu) é estar' no mar, participando do ritual bonito e G.N.C. Cine Neumarkt 3: Blade - O Caçador de •
I Poderoso de união com a natureza. Viajam como andarilhos até V

.

amprros, •
I Madagascar, México, Bali e Havaí para dançar sobre as ondas Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. •
I que nunca f�ram antes surfadas e vivenciar o êxtase gratificante G.N.e. Cine Neumarkt 4: Tiro e Queda. •
I deconqulsta-Ias.

Conforme cruzam as correntezas das maiores Horários: 15h, 17h, 19h15, 21h15. •ondas do mundo, com suas habilidades e em constante

Im' G.N.C. Cine Neumarkt 5: Um Crime Perfeito.
OVlmento, chegam a lugares como Back Door, Baía de Honolua •

I eJaws, que, atemorizam os praticantes de surfe. Shane, Mickey
Horários: 14h30, 16h50, 19h20, 21 h45.

I � Keoni têm admiração pelas culturas indígenas que encontram G.N :�. Cine Neumarkt 6: Nas Mãos de Deus. •

I
m su� Jornada e são tratados pelos nativos como monges em Horanos: 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. •

•
uma tnlha espiritual... .

- Programação válida para o período de 6 a 12/ II •
..._-----------_._--------_._._-�
r -Ãrt;"�spa7a�ta colu-;:;; de;;m-;';;;e-:::Viad;;par;;;Rua JoãoAcolli, 246, Jaraguá do Sul (SC),- "'\
,,_c::?.:.!?3_51-5903e preferir:!:._a.::.. � fax: 370-791!!._O::_370-79�:!..o::...cuidadO_:_ des!::.. CO/�s.!!:.'_ .I

Ief:JJlrTr1
CORRETORA DE SEGUROS

.......

BRua Mal. Deodoro da
.

i§
Fonseca, 1452 ÔFonelFax: 372.3306 q:::

Jaraguá do Sul- se §(aDi

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

371-3633
FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

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

Procópio Gomes, 481

Jaraguá do Sul, 6 de novembro de 1998· CORREIO DO POVO· 7
.......................................

o canal pago Country Music Television (CMT), disponível
em algumas cidades através da TVA e pelo sistema DirectTV

(pormini-antena parabólica) quer se fortalecer e ganharmaior
prestígio no Brasil. Os executivos da emissora, que tem sede

em Nashville, vêem no País o maior mercado para a country
music fora dos Estados Unidos. Tanto é que a emissora foi
uma das patrocinadoras da recente vinda de Garth Brooks para
uma única apresentação durante a Festa do Peão Boiadeiro de
Barretos. As próximas investidas da CMT no campo de co

patrocínio de grandes eventos já estão definidas. A emissora
será uma das responsáveis pela vinda ao Brasil no ano que
vem de mais dois nomes de peso no gênero: Reba McEntire e

Shania Twain. Portanto, se você é fã de country musie, pode ir
se preparando... (Shopping Musie)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Padre Marcelo Rossi, Terra Samba

(Ao Vivo e a Cores), Torre de Babel (Internacional) e Titãs

(VoI.2). Principal lançamento: Alanis Morissette (Supposed
Former Infatuation Junkie).

r----------T----------,
I 'II1ote/ Apresente 20 I .' MOT�L 1
I cupons e

I
.

.
.

. .. ..• I�..o
I ganhe 2 horas -r,
I grátis em I

...
.

.. .... I
I apartamento I Apresente 20 cupons e ganhe 2 horas I
I

SImples. I grátis em apartamento simples. I
I Bairro João Pessoa t, BR 280 KM 71 I
I � 370.2�23 O'� .

ir 371-9133 I
L__������1/98s����gu�s-f��__ �

NIVER
Paloma M. de Assis Pereira (6/11),
Guilherme T. O. Guenther (9/11),
Ana Paula Saade (lO/lI), Karina N.

Rosa (l071 I), Ari J. de Souza (lI/II),
Alair G. Francener (12/11) e
Alessandra Pedri (l2111).

E� �'N'fON'4
Cjfj'" Acontece na próxima segunda-feira (9), em Balneário

Camboriú, mais uma edição da já famosa Festa do Rancho
Maria's. Para quem não precisa acordar cedo no dia seguinte,

é, realmente, uma boa pedida.

Iiir��Informátlca .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

Ontem, hoje e amanhã
Em cada semana existem dois dias, com os quais

nós não deveríamos nos preocupar. Esses dois dias

não deveriam causarmedo ou ansiedade em nós.

'Um desses dois dias é o ontem. E o outro dia
é o amanhã.

O dia de ontem passou! Ele já escapou de

nosso controle. Todo o poder e dinheiro domundo
não poderia trazer o dia de ontem de volta. Nós

não conseguimos resgatar o tempo que passou.
Por mais que nós nos atormentemos, nós não

podemos tornar sem efeito um único gesto que

praticamos ontem. Nós não podemos retiraruma
palavra sequer que nós pronunciamos. O dia de

ontem, passou! Resta-nos aceitar o dia de ontem
- com seus erros e acertos - e, assim, aprender a
lição que cada dia quer nos ensinar.

O dia de amanhã ainda não chegou! Portanto,
também o dia de amanhã nós não temos sob o

nosso controle imediato, pois não podemos
antecipar o tempo. Um fato, porém, é certo:

Amanhã o sol vai nascer - com seu brilho total,
ou atrás de uma camada de nuvens. Mas o sol
vai nascer! Isto significa que o dia de· amanhã

vai chegar. O dia de amanhã poderá ter possíveis
perigos, aflições e também boas realizações. Mas
o dia de amanhã ainda não nasceu. Não

precisamos nos afligir antes do tempo!
Só resta um dia para ser vivido plenamente: O

DIA DE HOJE! O momento presente deve ser

vivido com toda a intensidade. O momento

presente pode ser eterno! Por isso, Deus fixa

novamente um dia que Ele chama de HOJE,
dizendo ... HOJE, se vocês ouvem a voz de DEUS,
não fiquem de coração endurecido. "Escutem! Este
é o tempo em que Deus mostra a sua bondade.

Hoje é o dia de ser salvo!" (2 Co 6.2)
Cada um de nós deve se preparar para

enfrentar a batalha de um dia apenas - O DIA DE

HOJE. Nós sucumbimos quando juntamos a carga
de ontem com a ansiedade do amanhã. Não é a

experiência e a vivência do hoje que angustia as

pessoas. O que atormenta as pessoas é o

arrependimento e a amargura por aquilo que
aconteceu ontem,juntamente com o temor e aflição
por aquilo que poderá acontecer amanhã.

Continua sempre atual a recomendação de

Jesus:

"Por isso, não fiquem preocupados com o dia
de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas

próprias preocupações. Para cada dia bastem as

suas próprias dificuldades". (Mt, 6.34)
Pa. Claudete Beise Ulrich

de Jaraguá do Sul

Curso Técnico em Agropecuária
'Este curso é oferecido pelo Colégio Agrícola de

Camboriú, conveniado com a Universidade Federal de
Santa Catarina.
Existe a possibilidade de se conseguir uma ajuda de custo

junto à Província Autônoma di Trento - Itália - para
estudantes comprovadamente descendentes de Trentinos.

Para maiores

informações,
falar com a

senhora Ida,
telefone 372-6015

GR.ÁFICA·dreru aQualidade
Marista de

"Educação

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 6 de novembro de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

-

ROTARY X DEUS· A ciência tem fabricado cada vez mais sofisticados
instrumentos para a observação do céu e das estrelas. São telescópios, de
vários tamanhos, tipos e modelos, dividindo-se em dois grupos básicos: os
oculares e os eletrônicos. O telescópio ocular é o tipo que estamos mais
acostumados a ver. É formado por um conjunto de lentes que ampliam e

.

aproximam as imagens de tal maneira que as estrelas distantes da Terra podem
tornar-se mais visíveis através dele. O'telescópio eletrônico não tem lentes,
mas um espelho grande e plano que capta sinais de luz que não podem ser

.

vistos pelo olho humano. Os sinais são analisados por um computador, que
identifica seu tipo de luz, formado e por quanto tempo está viajando no espaço.
O universo é imensamente grande e as distâncias são medidas através do ano

luz, que corresponde ao espaço percorrido pela luz durante um ano à velocidade
de 300mil quilômetros por segundo. Ou seja, 9,5 trilhões de quilômetros por
ano. Estudar o universo é uma atividade fascinante e, a cada dia, são descobertas
novas coisas sobre ele. As distâncias são incríveis. Existem galáxias a

aproximadamente dez bilhões de anos-luz, ou pouco mais de 94 setilhões de

quilômetros. Isto quer dizer que, se uma pessoa fosse capaz de viajar à

velocidade da luz - 300 mil quilômetros por segundo -levaria dez bilhões de

anos para chegar até a essas estrelas. O profeta Isaías nos convida a levantar os

olhos e contemplar as estrelas, e quando o fazemos nos perguntamos: quem
criou tudo isso? Como surgiram essas coisas todas? Meditar sobre isso sempre
nos leva a pensar em um ser superior; a pensar em Deus. Ora, se já somos

capazes de ver, enxergar, sentir tudo isso, por que não podemos enxergar
Deus? Este que admitimos ser o criador de tudo. Pense e responda você mesmo.
Acredito que Davi, como essas mesmas dúvidas expressou-se: "Até quando,
Senhor, ocultarás de mim o Teu rosto?" E, na atualidade, aqueles que acreditam
que somenteDeus é capaz de atender aos seus pedidos - sem considerar que o

próprio esforço deve contribuir para isso - só se lembrar Dele quando, diante
de uma necessidade, Lhe dirigem os seus apelos e não são atendidos. Ai, então,
principalmente quando estão rodeados de problemas, pensam: "Será que Deus
está tão ocupado que não me ouve e não me atende?" Ao olhar para o céu numa

noite estrelada, não deveríamos, mesmo que rodeados de problemas, pensar
que, pelo fato de o universo ser tão grande, Deus não teria condições de nos

atender. A própria grandiosidade dó universo nos revela o poder do Criador, a
olho nu, com telescópio ou qualquer outro instrumento, e induz, mesmo, não
conseguindo enxergá-lo, que a sua grandiosidade não O impede de ouvir a mais
humilde das súplicas, o mais suave pedido de socorro vindo de uma alma

sincera, pois sabemos que a nossa fé é muito maior do que tudo que podemos
verou imaginar.

ROTARY X VENCER - Vivemos numa sociedade em que premiamos os

vitoriosos e fugimos dos perdedores. Com raras exceções, não ensinamos aos

nossos filhos a amarem a aprendizagem, ensinamos a conquistar um diploma.
Acho que o importante não é perder ou ganhar, mas sim a maneira como se

joga. Manifestamos uma titubeante obsessão cultural pela vitória. O que é

assustador, a respeito da aceitação desta filosofia, é que implica em que o

objetivo da vitóriajustifica qualquer meio que empregamos para vencer. É
certamente verdade que, no início da história da evolução do homem, a grande
dose do comportamento agressivo era adaptável. Mas quando vemos ummundo
cheio de conflitos, de ódio, de desconfiança, de preconceitos e de violência,
sentimo-nos justificados em questionar o valor da sobrevivência desse

comportamento. Existem pessoas cuja filosofia de vida é a de vencer não é

tudo, é a única coisa. Pensando bem, podemos garantir-nos uma vida de contínua
frustração se fixarmos objetivos irrealistas. Não é verdade que as nossas

possibilidades sejam ilimitadas. Cada pessoa do País pode ser presidente algum
dia. Talvez haja sempre lugar no todo, mas não há lugar aí para todos nós. Da

maior importância, porém, é a recusa em desperdiçar a vida em lamúrias ou

investir contra os l�mites, aceitando trabalhar com limites como os materiais
como que construímos uma vida real, imperfeita, mas excitante e satisfatória .

os fatos da psicologia moderna nada mais podem fazer senão reforçar essa
sabedoria; Comece onde está; use o que tem; faça com isso o que puder. Na
verdade, ser dentro de limites é ser humano. O modo como respondemos a

esses limites determinará a espécie de ser humano que seremos.

Apoio:
�--------------------_,
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AUTOMÕVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira clHenrique Piazera

--ADVOCACIA
Marcos Roberto Hasse

OAB/se 10.623
Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro- Cuaramirim- SC

Telefone
«;

(047) 373-0187
_
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Professor mexicano destaca

organização da Ferj
Durante todo o período em que

esteve visitando a Ferj, na última
semana, o professor Alfredo
Brunell Meneses, do curso de

Marketing, da Universidade de

Monterrey, no México, não
deixou de elogiar a instituição em

todas as visitas que fez aos

diversos departamentos e definiu

acamo um centro crescente, com

espírito de superação e

excelência. O professor Brunell
participou de um intercâmbio que,
do lado brasileiro, contou com a

presença do professor João
Gascho, na Universidade
Mexicana nomesmo período.
Esta não foi a primeira vez que o

professor Brunell esteve no

Brasil. Na década de 60, ele fez um
estágio na Fundação Getúlio
Vargas, no Rio de Janeiro. "O
Brasil cresceu muito de lá para cá.
Este crescimento deve-se ao fato
de o país ter mais gente
preparada tanto no aspecto
técnico quanto no humanístico. O

projeto brasileiro de educação é
líder entre todos os outros na

América Latina".
Brunell explicou que a

Universidade de Monterrey
busca nos intercâmbios ampliar o
leque de ofertas de ensino para
seus alunos. Através do projeto
Universidade Virtual, a instituição
possui campus na Venezuela,
Equador, Nicarágua, Peru e Chile.
"AUniversidade Virtual é um

:

programa avançado e

consideramos a informática como
elemento chave de

desenvolvimento. Fora isso, é
necessário mantermos a

universidade na sala de aula e por
isso ternos alunos estudando em

universidades e faculdades nos

Estados Unidos, Bélgica,
Espanha e Inglaterra".
Finalizando, Alfredo Brunell
informou que os alunos da área de

marketing da Universidade de

Monterrey estão desenvolvendo

-, um trabalho que poderá, em breve,
fazer parte das atividades dos
alunos envolvidos no programa
Empresa Júnior, da Ferj. "Através
de um software, como umjogo,
diferentes grupos tomam decisões
sobre o comportamento de uma

determinada empresa no mercado.
Através de avaliações periódicas,
com os resultados expedidos pelo
computador, podemos verificar se
as decisões tomadas são as

melhores para o desenvolvimento

pleno do negócio".

Ferj aumenta vagaspara o curso de Pedagogia
A Ferj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense) recebeu, na última sexta-feira (dia 30 de outubro), do
Conselho Federal de Educação, a liberação de mais 45 vagas para seu curso de Pedagogia. Com isto, o
Curso passará a ter turmas no período matutino além das oferecidas atualmente no período noturno.

As novas 45 vagas estarão incluídas no vestibular de verão da Acafe, cujas inscrições começam a ser feitas
na próxima segunda-feira e se encerram no dia 18.

Além do curso de Pedagogia, a Ferj oferece vagas para os cursos de Administração, Arquitetura e

Urbanismo, Ciências Contábeis, Letras com licenciatura em Português e Inglês, Letras com Bacharelado
em Secretário Executivo Bilíngüe e Tecnologia em Mecânica.

CORREIO DO POVO - 9

AS SUTISMUTAÇÕES DO
MERCADO FEMININO

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO

Rua Presidente Epitácío Pessoa, 1155
[próx. ao Koh/bach) JarCIgJá do Sul - SC

"Em mulher não se bate nem com urna flor". Até porque, hoje em
dia elas revidam.

A mulher está prestes a se liberar do jugo masculino à procura de

um caminho próprio, que lhe permita agir com um grau de autonomia.
Sente que deve agir e. começa a se movimentar numa certa direção,
sem saber para onde o caminho a levará. O mercado feminino encontra
se nesta fase de evolução indecisa, sem saber como se portar frente
ao mundo corno mulher e feminista. Os homens não querem que as

mulheres ocupem o seu espaçomas cedem, desde que a mulher use a

feminilidade.
A mulher emancipada é umamulher diferente das outras. Além

de opinar sobre cinema, colegas, compras caseiras, ela participa
em debates como a política, a arte, decisões empresariais. Para
entender a mulher, é preciso tentar se sentir como ela. A sutil

modificação que observamos hoje com respeito à relação entre os

dois sexos repercute, sobretudo, no campo da decisão. A área de

responsabilidade e de influência da mulher aumenta dia a dia na

sociedade brasileira. A emancipação da mulher encontra-se em

diferentes estágios de evolução dependendo do país, mas obedece
a uma constante que se repete de nação a nação. O fator chave da

emancipação é o emprego.
Nas famílias brasileiras, cada vez mais, a decisão de compra passa

a ser da mulher. Estima-se que 65% das compras no País sejam feitas

por mulheres. A recessão econômica do período 1980/94, tornou a

mulher brasileira mais ciente dos valores materiais e do poder que ela
tem como consumidora. As mulheres conquistaram espaço e respeito
profissional. Ern apenas alguns decênios a mulher liberou-se da
submissão do sexo. Ela tem hoje poderes para comandar o processo
sexual e com isto pode assumir a liderança nas relações interpessoais
entre o homem e amulher.

É importante que o executivo de marketing se familiarize com

os segredos da sedução, cerno roupas, jóias, perfumes,
cosméticos, tudo aquilo que a mulher usa de maneira direta como
arma de sedução

Fonte: Livro "Surfando as

ondas do mercado". POSTO MIME 5

M,i=
mime B 371 9964!

Elaborado por: José Paulo

Kneipp Júnior, Fabrício T. Beber,
Fredo M. Klemz, Gilmar F. Henn,
Gilson R. Müller e Jacques
Schroeder, alunos da 9" fase do
curso de Administração.

Coordenação: professora
Cláudia Regina Althoff.

CURSOS
. Administração (matutino e noturno) . Arquitetura e Urbanismo (vespertino)

. Ciências Contábeis (noturno) . Letras Licenciatura Português e Inglês (noturno)
. Letras Bacharelado Secretário Executivo Bilíngüe (noturno)

• Pedagogia (matutino e noturno) • Tecnologia em Mecânico (noturno)

INSCRICÕES .

De 9 a 18 de novembro nas agências do BESC
. Documentos necessários: 2 fotos 5x7 e

fotocópia da carteira de identidade
laxo de inscrição: R� 70,00 (setenta reais)

INfOR/MCÕfS: 371-0983
http://www.ferj.rd-sc.br
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Juliana Gianini BarteI, filha de Júlio
César e Karin Tomazelli BarteI, faz a

1 a Eucaristia amanhã (7), na Igreja
Nossa Senhora Rainha da Paz. A

recepção será no Cantinho da Festa
- Posto Km 7. Parabéns dos
familiares e de todos os convidados

Quem enfeita a

coluna esta

semana é a

Carolina Junkes. Os

papais Edson,
companheiro e

fotógrafo aqui do
CORREIO DO POVO,
e Rose Junkes
estão muito felizes.
A Carolina

completou 1 aninho
no dia 4 de
novembro. Parabéns

especial aqui do CP
aos papais

Ivania Voigt faz a l" Eucaristia
amanhã (7), ela é filha de Ivan
e Nair Voigt. A festa será no

salão de festas Bompani, para
a família

No dia 25 de

outubro, aconteceu a

I a Eucaristia dos

gêmeos Carlos
Eduardo e Jéssíca
Beltrami. Eles são
filhos do dr. Carlos
Alberto (Margarida
Maria Carniel)
Beltrami

Nascirnentos
26/10/98 - Samuel Felipe Jordan

26/10/98 - Rodrigo Collaço da Silva

27/10/98 - Bruna Gazaniga Duarte

27/10/98 - Marcelo Marchiolli

28110/98 - Felipe Alexandre de Souza
•

28/10/98 - Evelin Fernandes

28110/98 - Luana Maria Gielow .

29/10/98 - Fernanda Policarpo
29/10/98 - Guilherme Luís Treutler Pereira

30/10/98 - Jordani Bucci

31110/98 - Cássio Henrique dos Santos

1/11/98 - Eduarda Rafaela Sautner

1/11/98 - Tamiris Ricken

2/11/98 - Mateus Borba da Silva '-- �- . ---

..................................

No dia 25 de outubro, aconteceu o batizado
de Laura Chiodini Schmöckel, filha de

Eugênio Vitor (Cínta Chiodini) Schmöckel, na
Igreja Evangélica Luterana - Centro. Os

padrinhos são Irineu (Rosane) Buerger e

Carlos Augusto (Lígia Werner) de Souza

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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Cavalgada: mais uma grande
campeirada, foi neste último
final de semana que o senhor

Nézio Garcia reuniu a

peonada e se bandeou lá pros
pagos de Massaranduba em 70

quilômetros depurafesta,
alegria e descontração.

Participaram dopasseio:
Celinho, Celso, Djonatha,
Fuzil, João, José, Julho,
Lucas, Morais, Onézio,

Paulinho, Rafael, Renato,
Rui Vilmar e Waldemar. Um

grande abraço a estes tauras,
amantes da cavalgada, que

levam a amizade e o

intercâmbio de bairro em ""

bairro e de cidade em cidade
'

__

Carla Giane, filha de Clênio e Neuza Vargas, foi
apresentada à sociedade de Urubici durante o grande baile
de debutantes (sarau de prendas) do CTG Campestre
Catarinense. Parabéns aospais e ao Piquete PorteiraAberta,
epara a gatinha desejo que se realizem seus sonhos bons,
mas também os malignos. Que você seja muitofeliz Carla,
Um beijo bem grande

Vítor Augusto Rau, e como
diz o Tata: "Esssste é o

nome da Fera",filho de

Wanderson e Adriana,
chegou dia 22 de outubro.

Ele é o primeiro neto, o

primeiro filho e o primeiro
nenen do Piquete Estampa
de Taura. Vítor está bem

comportado, lindo e

querido, mas promete
mudar as regras da

campeira já no início do

próximo ano. Parabéns à
amz7ia Rau e que
continuem com alegria e

,-�__-,-,saúde. Felicidades

Aguinaldo Spézia Júnior é o aniversariante deste dia 11
de novembro, mas o Júnior está mudando: feriadão vai

passear no Shopping Mueller com a cunhada do Ninho,
rodeio está indo de D20, laçar? sommmmente formando
dupla com o concunhado. Dona Nirce e senhor

Aguinaldo, o guri está abrindo seu coração e logo logo a

familia aumentará. Júnior! quero agradecer ao trabalho
que você realiza pela tradição gaúcha 'sempre com boa
vontade e animação, istofaz de você umapessoa querida e

sempre bem-vinda em qualquer situação de lazer e/ou
trabalho. Felicidade, sucess-o, saúde e somente

"marragatas"

Projetos e manutenção dejardins
AMOR PERFEITO

fl�
Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481

R. Augusto Mielke, 32, Esq. MaxWilhelm - Baependi
Jaraguá do Sul- SC

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

CORREIODOPOVO-ll

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Agenda gaúcha
6 de novembro - Noite Nativa - Estância Peão Farrapo
27 a 29 de novembro - Rodeio CriouloCTG Silva Neto, em Canelinha
6 de dezembro - Torneio de Laço - CTG Chaparral - Pirabeiraba (a
confirmar)

Gaúcho(a) de idade nova
Nirce Spézia (7), Willian Jorge Murara "Tata" (8), Aguinaldo Spézia
Júnior (11), Thiago Garcia (13), Marcelo Bine (14), Zenilde Spézia (14).

CTG Laço Jaraguaense, por onde andou e andará
No último final de semana, o CTG participou de rodeio na cidade de

Otacílio Costa, e o Piquete Porteira Aberta foi laçar em Urubici, terra
natal do patrãoClênio Vargas. Estampa de Taura foi para Barra Velha,
no Hotel FazendaMorro Grande.

"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 pilchas, 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 semana pelos rodeios.

MOINHO JARAGUÁ

RuaFelipe
Schmidt, 129

Fone: 372-3775
Fax: 372-1731

Jaraguá do Sul- SC

Rua ..João Planincheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

..JARAGUÁ DO SUL - SC
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ACADAR$S,OO
EM COMPRASVOCÊGANHA uM CUPOM

ACADAR$50,OO
EM COMPRASVOCÊGANHAUM CUPOM

CONCORRA A UM 801+NOVEPRÊMIOS
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Dezembro - dia 19 =

Dezembro - dia 19 =

R$ 775,00
Dezembro - dia 26 =
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Dezembro - dia 19 =

R$ 785,O()
Dezembro - dia 26 =
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Dezembro - dia 26 =

:R,$ 890,00 Janeiro - dias 2, 9 e 30 =

"

0,00

R$

Dezembro - dia 20 =

Dezembro - dia 19 = Dezembro - dia 19 =

Dezembro - dia 26 =
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Dezembro - dia 19 = IlassagewD
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Edson Junkes

Pecializada em Ortodontia

.Carlon

Odôntico
U Particular
ico
ra Adultos e -Crianças
e Interseptivo
Facial

, GUilherme Weege, 50'311.0421 e 372·1279

I'I()I'lE� E COIi,,�\)'o� DOÇU'RA 17""I1i1"l
CAFÉ COLONIAL

RUlI Walter Marquardt. 407
(ao Illdo do Posto Mime)

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau
(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

�
.�

AGÊNCIA PORTALWandér Weege
com a esposa
Laurita (Malwee)
e Gerd Baumer

�com a esposa
Marly (Weg) em
recente coquetel
no Shopping

'-- ----' Breithaupt
Edson Junkes

Fone: 372-3100

, ,

FARMACIA PARANA
MEDICAMENTOS

COM200/o
DE DESCONTO

I{[BEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral.
\'Jl�antffiem371-7575 domicílio

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(próx. Duas Rodas Indl.)

Veículos, peças e serviços

FONE: (047) 371,2111

Gabriel e
Lair da Silva

Laudelino

(Pink and

Blue) em

noite de gala
Edson Junkes

[[KOERICH])
Gente Nossa

CJ)r. 9lc!Jr 91ídekí c_fiodrígues da Uí/oti

ruf [! I jjt__ i �MAQUINAS

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203

Jaraguá do Sul - SC

Casório que movimentou a sociedade do Norte-catarinense
uniu Lucienne e Almeida José, dia 31 de outubro, na Igreja
Nossa Senhora das Graças (Barra do Rio Cerro), com
recepção no aristocrático Baependi. Lucienne é filha de
Walter E. W. e Isolde Gosch, e Almeida é filho de Pedro J. e

Zulmira dos Santos

372·0880·371·0866

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureçhen. 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



]�:..C?��.�.L
" €0RREIe D9;ll.eVQJl········ .��.����.�. p.� .��.�'.? p.�.�.?'!.�t:':�.�� .�.�.��� �.

Rua em Nereu Ramos esburacada
devido a asfalfo sem qualidade
---------------------------------

Secretário de Desenvolvimento Urbano diz que obra de asfaltamento
não está prevista no plano orçamentário deste ano

Jaraguá do Sul- Os moradores
da Rua Júlio Ilssl no Bairro Nereu
Ramos, estão revoltados com a

situação de abandono. Eles afir
.
mam que a via foi asfaltada na

administração passada, há cerca
de três anos, com um material ex
perimentaL hoje, a parte pavi
mentada confunde-se com estra
da de chão, os buracos tomam
conta dos quase 1.2 quilômetro
de extensão da rua. A Prefeitura
informou que só realizará o traba
lho de asfaltamento a partir do
ano que vem, pois a obra não
está prevista no orçamento deste
ano.

De acordo com o morador
Adir Valentin, a situação está in
sustentável. "Esta é uma rua onde
passam os ônibus que fazem a li
nha para Nereu Ramos, Ribeirão
Grande, Ribeirão Cavalo, Corupá
e São Bento do Sul. os carros, para
tentar desviar dos buracos, saem
do trajeto normal. causando risco
aos pedestres", afirmou, acres
centando que ainda tem o pro
blema da poéira, em dias de sol.
e lama, nos dias de chuva. "A
maioria dos moradores pagou
pelo asfaltamento da rua, feito há
cerca de três anos, durante a

gestão do ex-prefeito Durval Va
sei (PTB), e o mínimo que exigimos
é que seja feita a manutenção da
rua", rejvindicou Valentin.

De acordo com o secretário
de Desenvolvimento Urbano,
Valdir Bordin, a ex-administração
buscou um material experimental.
com a base feita de uma mistura
química e rnocooorne compac
tado, "aquela é uma região de
banhados, o solo não é firme o

bastante e, com o tempo, acabo
cedendo, fazendo os buracos",
explicou, acrescentando que, há
quatro meses, o Prefeitura iniciou
o trabalho de escavação e colo

cação de seixo (pedro arredon
dado pelo desgaste, encontrado
no leito dos rios). Mas devido as

recentes chuvas, teve que inter
romper os trabalhos.

No total são aproximada
mente 12 mil metros quadrados,
que se fossem totalmente asfalta
dos, custariam cerca de RS 90 mil.
"não podemos refazertoda a ruo

pois existem outras comunidades

Podre: morador arranca pedaço do asfalto da rua

que também nos solicitam, o

Prefeitura não dispôe de verbos
para refazer tudo, por isso, nós
faremos uma base firme, rebaixa
remos a rua cerco de um metro.
e iremos consertar os trechos mais
danificados", concluiu Bordin.

Enquanto esperam pelo
solução, os moradores convivem
com uma série de inconveniên
cias, segundo Valentin, o verea

dor Pedro Garcia (PMDB), repre
sentante do bairro, já foi procura
do pelos moradores, mas nenhu
ma providência foi tomado. "Ele
sequer possa por aqui para ver o

estado da ruo", reclamou o mo

rador, que também alertou paro
o perigo de entupimento dos
bocas-de-Iobo pela areia e lixo
que se acumulam à beiro da es

trada.
DESCULPA - O secretário de

Obras da época, vereador Afon
so Piazera Neto (PTB), explicou

.que uma empresa de São Paulo
procurou o Prefeitura para ofere
cer um produto que, misturado à
terro. reduzia o custo do asfalta
mento em aproximadamente cin
co vezes. "Nós fizemos o experiên
cia naquela ruo, o produto (dina
cal) vendido pela empresa, foi
misturada com a terro. compac
tado e passado o camada asfál
tico por cimo. O que aconteceu
é que o asfalto era fino, rachou e

houve infiltração", explicou o

vereador, acrescentando que,
caso fosse feito o manutenção
em seguido às primeiras rachadu
ras, a situação não chegaria o

esse ponto e os gastos não seri
am tão grandes. "O custo do
metro quadrado do asfalto co

mum é cerco de RS 22,00, com o

dinacaL saiu por RS 3,00, a eco

nomia era tão grande que mais
valia ter feito a manutenção em

ternpo". concluiu.

Dias' 20, 21 e 22 de .novembro

�EM GOARAMIRIM 1)

Local: Parque de Exposições de Guaramirim

Eu gostaria
de ser diferente...

É muito comum encontrarmos alguém que vive
dizendo que gostaria de ser diferente, de ser mais
popular, mais desinibido, mais social. de fazer e dizer
as coisas com mais facilidade, mas; por mais que se

esforça, não consegue mudar a maneira de ser,

Essa pessoa geralmente demonstra um medo
muito grande de se. expor, de se relacionar em

grandes grupos e/ou com desconhecidos, de tomar
alguma decisão que pode alterar o rumo de sua C(

vida, Constantemente vivencia o sofrimento
c'

causado pela insegurança e pelo sentimento de
inferioridade que possui; sentlndo-se inadequada e d
desvalorizada, fi

Este tipo de pessoa, na grande maioria das vezes, �I

é uma pessoa muito sensível. com uma percepção
aguçada, pois está sempre observando a tudo e a

J'

todos, comparando e questionando silenciosamente
todas as situações, em busca de respostas para os

seus dilemas, Também admira e inveja a facilidade
e a desenvoltura com que outras pessoas agem
publicamente e como resolvem suas dificuldades,

Não é necessário dizer que essas pessoas não
são felizes, e querem ser uma série de coisas
diferentes,menos o que realmente se é, Não importa
o que os outros sejam" o que fazem ou o que
possuam, Importa sim o que cada um é e a atitude
frente a isso.

Ninguém é perfeito, completo, isento de

problemas e/ou dificuldades, Cada Um tem o seu

ponto fraco, que merece atenção e alguns
cuidados, É preciso admitir e aceitar a sua realidade
e enfrentá-Ia sem medo, Com a aceitação, a

transformação é possível e, a partir deste ponto,
abrem as portas para as mudanças,

Em alguns momentos dessa busca, a pessoa de
um profissional da área da psicologia pode auxiliar
na compreensão dos problemas, no aceitar o

passado e se preparar para o momento presente e

futuro, Mas em todos os casos, é imprescindível
investimentos' pessoais, de deterrntnocöo �
superação para que se conquiste seus objetivos, E

inegável que neste caminho possa ocorrer um pouco
de sofrimento e de angústia; mas no final, o sucesSo
e a felicidade recompensam qualquer esforço,
Como ouvi em muitos momentos, o sucesso e a

felicidade está ao alcance de todos; mas só os

alcançam quem quer,

Dalton Fernando Fischer

Psicoterapeuta - CRP-12/1558
Membro Associado da Ajapsy

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224
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Sisvan implanta programa de
combate à carência nutricional
----------�----------------------

Projeto atenderá crianças e gestantes que apresentam
peso abaixo do ideal correspondente à idade

e Jaraguá do Sul - O Sisvan

is (Sistema de Vigilância Ali

mentar e Nutricional) iniciou,lr
na última terça-feira (3), o

e
PCCN (Programa de Com
bate às Carências Nutricio-

J nais). O programa atenderá
cerca de 200 crianças de seis

a 59 meses, desnutridas ou

com risco nutricional, e 70

gestantes' nas mesmas

condições.
Segundo a coordena

dora municipal do Sisvan,
íótmo Duarte, o Ministério da
Saúde liberou cerca de RS

34,5 mil para o programa."As
crianças de seis a 23 meses

receberâo, por mês, quatro
quilos de leite em pó e uma

lata de óleo", afirmou, expli
cando que o óleo tem a

função de aumentar o valor
calórico do leite, para cada
200 miligramas de leite, adi
ciona-se uma colher de chá
de óleo à mamadeira. Fáti
ma informou ainda que as

crianças de 24 a 59 meses re
ceberão quatro quilos de lei
te em pó, que equivalem a

um litro por dia, já as gestan-

tes receberão dois quilos, que
equivalem a meio litro de lei
te diariamente.

A continuidade do proje
to está diretamente ligada à

permanência do Sisvan, que
tem por obrigação mandar
relatórios mensais ao mi-

,

nistério informando o peso e

as medidas das crianças de
até dez anos. O controle das
medidas (peso e altura) das
crianças é feito nos postos de
saúde e nas instituições esco
lares, tanto públicas, quanto
particulares.

IMcP .

I��@lí��l,
I EXPOSiÇÃO - As artistas plásticas Biba Schmitt, Carla Carvalho, Dú Jahnke e Leia Pacheco pro
movem nesta quarta-feira (11), na Oficina 'de Arte, a Exposição 4 Nós - Mostra de Gravuras.
No trabalho, as artistas usam diversos materiais como a pedra, o metal, a madeira, a borracha e

outros até olternotlvos. A pesquisa de recursos diferentes e temáticas diversas, fazem parte desse

'I'
processo onde se aliam técnica, criação e a característica própria de cada artista,

Maiores informações pelo telefone: 372-3901,

Varig contrata três novos chefes de cozinha
Divul a öo

Haupt, Boseggia e BassoleII: mestres da cozinha Internacional

São Paulo - A Varig contra
tou três novos chefes de cozi
nha para oferecer aos pas
sageiros das classes Primeira e

Executiva o sabor e qualidade
da gastronomia francesa, ita
liana e alemã.

Os mestres Emmanuel Bas
soleil, Luciano Boseggia e Deff

Haupt - que são responsáveis
pela cozinha de famosos res

taurantes em São Paulo - tam
bém vão organizar o cardápio
dos võos internacionais da

empresa e, a cada mês, um
deles vai apresentar a sua es

pecialidade. A Varig serve

mensalmente cerca de 30 mil

refeições nas rotas para os Es
tados Unidos, Europa e Ásia.

O chefe italiano Luciano

Boseggia trouxe para o Brasil a

leveza e o sabor da cozinha
mediterránea, que aplicou aos

pratos dos restaurantes da
família Fasano.

Nesses 11 anos de Brasil, o
francês Emmanuel Bassoleil

ganhou prestígio, apresentan
do uma cozinha criativa e deli
ciosa. Mestre no ofício da cu

linária, é Bassoleil quem faz o

cardápio do Restaurante
Roanne, um dos mais requinta
dos de São Paulo,

O alemão Haupt tem pou
cos anos no Brasil, mas o seu

estilo moderno e arrojado de
ram-lhe fama e notoriedade,
Atualmente, ele é o responsá
vel pela cozinha do Leopolldo,
uma das casas mais elegantes
do circuito gastronõmico de
São Paulo.

1110l1li1
BeBeR
Cal�ados [I Espôrtvs
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Maternidade São José promove
curso preventivo às gestantes
---------------------------------

Equipe multidisciplinar formada pelo corpo clínico do

hospital ministrará o curso para gestantes

Jaraguá do Sul - O
Hospital e Matemidade
São José inicia, a partir
da próxima terça-feira
(11), das 14 às 16 horas,
o curso de Gestantes. O
curso será realizado
uma vez por semana,
em um mês e meio, ten
do por objetivo prestar
assistência e passar in
formações importantes
que visem o bem-estar
físico, psíquico e social
da gestante. O curso

seró ministrado por uma
equipe multidisciplinar
formada por profissio
nais do corpo clínico do
hospital.

.

Segundo a chefe

geral de enfermagem,
Andréo Ribeiro, uma
das responsáveis pelo
projeto, o principal
obje-tivo e esclarecer
às gestantes, "quere-

mos mostrar que a gra
videz e uma fase bela
que merece cuidados

especiais, pois o corpo
passa por uma série de

transformações, cuida
dos com obesidade,
pressão alta, diabetes,
a droga durante a

gestação, a alimen

tação, enfim, todos es

ses pontos serão debati
dos", afirmou, acres
centando que a desin

formação e o número
de gravidez na ado
lescência são dois fatos

preocupantes no Mu

nicípio.
Cerca de 40 mulheres

serão atendidas pelo
curso .peGestantes. Den
tro do cronograma de

palestras, essa primeira
fase do programa abor
dará os seguintes temas
com os respectivos pa-

lestrantes: "Modifica

ções e transformações
do corpo", medico-obs
tetra Jean Lucht; "Cui
dados com o corpo,
higiene corporal e se

xualidade", enfermeira.
Cenira Prachner e irmã
Ivone Fernandes; "Nu

trição", nutricionista
Marlene Silva; "Odonto
loqlc". dentista Daniela
Lucht; "Aids", enfer
meira Andréa Ribeiro;
"Amamentação", en
fermeira Cenira e irmã
Ivone; "Trabalho de par
to", médico-obstetra
Jean Lucht; e "Cuida
dos com o recem-nas
cido a termo e pre
maturo", a equipe res

ponsável pelo curso ain
da não definiu o nome

do pediatra que falará
sobre este tema.

Apae lança campanha visando

construção da sede própria.
Guaramirim - A Apae

(Associação de Pais e

Amigos dos Excepciona
is) aderiu à campanha
"Doe um real e ganhe
um milhão de sorrisos",
lançada pela entidade
de Criciúma no segundo
semestre deste ano. O
projeto consiste na

doação de, no mínimo,
RS 1,00, a ser descontado
na folha de pagamento
do trabalhador e credita
do diretamente à conta
da Apae local. O objeti
vo é garantir a con

tinuidade dos trabalhos
realizados pelas 158 asso

ciações espalhadas por
todo o Estado, no caso

de Guaramirim, os recur

sos serão investidos na

construção da sede

própria.
A campanha da Apae

tem o apoio do tenista

catarinense Gustavo
Kuerten, o Guga, ele par-

.

ticipa do projeto como

garoto-propaganda.
Segundo o presidente

da Apae de Guaramirim,
Osnildo BarteL para con

seguir a adesão da po
pulação, a Apae trei
nará, a partir deste mês,
uma equipe para fazer
junto às empresas o tra
balho de divulgação e

esclarecimento da cam

panha. As pessoas que
queiram participar com
uma quantia superior,
basta informar aos repre
sentantes da entidade,
RS 1,00 é o valor mínimo
estipulado. As doações
serão repassadas direta
mente à entidade do

Município, c meta é atin
gir todo o Estado com a

campanha no prazo de
dois anos, e em cinco, di-

fundir a campanha por
todo o País.

PREVENÇÃO - Dados
estatísticos mostram que
70% dos casos de defi
ciência mental que
acontecem no Brasil,
poderiam ter sido evita
dos com cuidados espe
ciais durante o período
de gestação. No entan
to, a falta de infor

mação é a principal
causa desse índice ser

tão alto. Com o dinheiro
arrecadado pela cam

panha, a Apae pretende
construir a sede, dar en
foque à prevenção
através de informação
de forma simples e eficaz,
além de realizar também
outros trabalhos com os

excepcionais, que hoje
não são possíveis devido
à falta de recursos finan
ceiros.

cP··················································· . .......
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Florianópolis
O Fórum Catarinense de Desenvolvimento promove o 40
Seminário de Desenvolvimento Regional, nos dias 17 e 18,
no auditório da Fiesc (Federação das Indústrias de Santa
Catarina). Dentre os temas que o seminário abordará es.
tão previstos: "O desenvolvimento regional- A experiência
da Espanha", "O desenvolvimento através da co-produção
público/privado", "Experiências de planejamento poro o
desenvolvimento regional", "A experiência catarinense
para a organização regional" e "A realidade da região e
as estratégias de busca de consenso e promoção do poc
to social".

Mafra
O 2° Encontro Catarinense de Pára-quedismo acontece,
neste final de semana (7 e 8), no Aeroporto Municipal. Du·
ronde o evento, acontecerá vôos panorãmicos e saltos
duplos.A promoção é da Federação Catarinense de Pára·
quedismo e do Clube de Ultrcleves Águias do Planalto, de
Mafra.

Joinville
Hoje, é o último dia para as escolas interessadas em parti·
cipar do Prêmio Embraco de Ecologia/98 inscreverem os

projetos. Os participantes irão disputar o troféu Quero-que·
ro. instituído desde 1993, para estimular a prática da edu·

cação ambiental, e mais prêmios em dinheiro, RS 8 mil, para
a execução dos projetos.

Schroeder
A Secretaria de Saúde adquiriu um automóvel Gol zero

quilômetro através de recursos do PAB (Plano de Assistên·
cio Básica). O veículo, entregue no dia 30 do mês posso
do, será utilizado pela Vigilãncia Sanitária e Epidemiológi·
ca do Município. O valor do automóvel foi de RS 13,7 mil.

Balneário Camboriú
A cidade registrou fluxo recorde de turistas no feriado de

finados, (30/10 a 2/11), 236 ônibus de turismo visitaram o

Município durante o final de semana. Os gaúchos vieram
em maior número, 48,29% do total, em segundo lugar fo·
rom os paulistas, com 26,59%, e em terceiro os paranaen·
se�, que somaram 11,79%. Segundo o prefeito Leonel Pa·

van, os números servem de mostra do que será a alta tem·

porada.
.

Jaraguá do Sul I
O Colégio Estadual Abdon Batista promove, neste domin°
go (13), o MACC (Movimento de Artes, Cultura e Ciências);
com início às 8 horas. No mesmo dia, também acontecera
a 1 a Noite Cultural, marcada para começar às 19h30.

Jaraguá do Sulll _

O Instituto Educacional Jonçodo realiza, hoje e ama-nha
(6 e 7), o 9° Macet (Movimento de Artes, Ciências, Es'

portes e Talentos). Hoje, sexta-feira, o evento abrirá das

9 às 12h30'e das 14 ãs 18 horas. Amanhã, sábado, o

horário de funcionamento será das 9 ãs 11 h30, quandO
acontece o encerramento. Durante os dois dias, o públi
co poderá apreciar os trabalhos científicos, artísticOS
(danças, teatro, poemas, pinturas e artesanato) e es

portes feitos pelos próprios alunos.

PERCA PESO AGORA,
COM MUITA SAÚDE E

MUITA ENERGIA.
Atendemos em domicílio.

Contato telefones: 371-6404 ou 973-5112
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Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia
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Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 10 andar - Centro - Telefone: 372-0395

. DORT/LER
Doenças Osfeomusculares
Relacionadas ao Trabalho

{., • �.� FISIOTERAPIA
lt.IE\�\ E 5 P,E C I A L I Z A o A

;lb��} CLINICA SER
��ll�AO"Sv

,
"

Fone/Fax: 3 6022 Tratam-se de doenças ocupacionais que geralmente acometem

pessoas jovens que executam tarefas de repetição dos movimentos dos

braços e das mãos: ou que se colocam em posturas inadequadas no

trabalho por tempo prolongado.
As DORT se apresentam como um processo inflamatório doloroso,

que acomete tendões, bainhas sinoviais e músculos.
Ainda não existe comprovação do que é a doença. Acredita-se

que possam sermanifestações somáticas das angústias do nosso tempo,
uma espécie de histeria coletiva desencadeada pela organização do

. trabalho moderno em pessoas com perfil emocional susceptível: assim
acredita a equipe de estudos da DORT da Escola Paulista de Medicina

que vem pesquisando a doença há anos.

Os mais acometidos são os que trabalham ,em indústria de

alimentação, têxtil, montagem, bancários, digitadores, etc., para eles,
a DORT continua sendo fonte de sofrimento, de angústia e medo sobre
o presente e sobre o futuro de sua capacidade profissional.

Sabe-se hole-que as lesões por esforço repetitivo são reais e ocorrem
não só em trabalhadores acima cítodos. Elas acometem também atletas,
músicos, bailarinos e até donas de casa.

Numerosos estudos consideram que os movimentos repetitivos, os
esforços excessivos e/ou as posições anormais e estressante do modelo
industrial moderno, são as principais causas. Cabe, então, à Medicina

Ocupacional na empresa possibilitar a dimlnuiçôo das chances de uma
pessoa que não apresenta atributos físicos necessários para a execução
de um determinado trabalho venha a ser exposto aos riscos inerentes
da atividade que a tornará doente.

A prevenção é necessária pais o tratamento, na maioria das vezes,
é longo: de seis meses até anos,

Sugestões para prevenção:
.:. Pratique exercícios de alongamento e fortalecimento nas pausas

do trabalho iniciando lentamente por 20 a 30 segundos com calma e

relaxando,
.•:. Procure conhecer os recursos de conforto do seu posto de trabalho,
.:. Adote posturas corretas e evite posturas erradas,
.:. Diante da queixa de dor ou formigamento nos braços, procure

um ortopedista ou o médico do trabalho de sua empresa.
MARIAN M. HENSCHEL - TERAPEUTA DA MÃO - CLíNICA SER •

J.

IS Fisioterapeutas:
,. Neurologia: Rita de Cassia G. G rubba - Crefito 3404·F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A, Vazquez - Crefito 5·20974·F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito· 20269·F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Cretito- 10858·F

dONIOloqifl4
Ir�TEqRAdp�

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797 ORA. TAlqE Ctluppi GONÇAlvES

OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA
Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

DR. MAuRO MONTEiRO Cduppi
ORTOdoNTiA

DR. Clrcio Sidrsti GONÇAlvESTerapeuta Ocupadonal
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA
Terapeuta Ocupadonal e Reabilitação
Funcionai da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

RUA JOiNViLLE, 1 � 70

TELEfONE: (047) J71 ,,61 �8

TElEfONE/fAX: (047) J71 ,,]209Rua Bernardo Grubba, 62 • Jaraguâ do Sul» SC

Clínica UroAtual r A ::..= i' F!J' Clínica de Atendimento
� .&:. = ..,: � .=. "II Médico Integrado

Dr. Amaury do Amaral Teixeira > CRM 7868

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica
Dr. Paulo Veloso· CRM 7528

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 • Fone 373-0278 • Guaramirim

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr, Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, fit 371-3426

Dr. Nelson Eichstaedt
Ouvido - Nariz - Garganta

Fone: (047) 372-0617
,. -

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)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Q.
.

�:�l���E Fa I /faX 371..0B82 RuaA�·I:��d:���i�IU��hJ��67-�i•• DE.ANÁLISES Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.� CLINICAS. 41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. Mario Sousa
Dr. Mario Sousa r.
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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 l" 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° 21.914 de 27-10-1998
JAIR PELLIS E CRISTIANE SCHMITT

Ele, brasileiro, solteiro, estofador, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Araquari,
229, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Erminio Pellis e Vitória Reichert Pellis.
Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Carlos Oechsler,
Ilha da Figueira, nesta cidade, filha de José Antonio Schmitt e Florentina Maria Schmitt.

EDITAL N° 21.915 de 29-10-1998
ALCEMIR HORONGOSO E GISELI GRANDE

Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Oscar Schneider,
206, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filho de Francisco Horongoso e Marlí Meier Horongoso.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de produção, natural de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Ida Piske Krüger, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Walmor Grande e Zenaide Vicenzi
Grande.

EDITAL N° 21.916 de 29-10-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
MARCIO CAMPREGHER EMARINILSE KROGEL

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Carlos Frederico

Ramthum, 15.657, Santa Luzia, nesta cidade, filho de Waldernar Campregher e Tereza Arilda Moreira

Campregher.
.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Carlos Krogel, 118, Schroeder, neste Estado, filha de Eugenio Carlos Krogel e Hilvina Borchardt Kroge!.

EDITAL N° 21.917 de 29-10-1998
ELlER CARVALHO EMARICLÉIA APARECIDA MAXIMO

Ele; brasileiro, solteiro, motorista, natural de Curitiba, Paraná, domiciliado e residente na Rua Joaquim
Francisco de Paulo, 493, fundos, nesta cidade, filho de João Carvalho e Laura Sehroder Carvalho.
Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Joinville, neste Estado, domiciliada e residente na Rua Joaquim
Francisco de Paulo, 493, fundos, nesta cidade, filha de João Maximo e Sinesia Maximo.

EDITAL N° 21.922 de 03-11-1998
ELDER JURANDIR STRINGARI E KATHIA REGINA DE ARAUJO

Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Nossa Senhora Aparecida, 160, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Victorino Stringari e Ondina Spezia
Stringari.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Rio do Sul, neste Estado, domiciliada e residente na Rua
Antonio Teixeira dos Santos Junior, 127, nesta cidade, filha de José Carlos Fonseca Araujo e Maria Elisabeth

.Dellagiustina de Araujo.

EDITAL N° 21.927 de 03-11-1998

Cópia recebida do cartório de Jesuitas, Paraná
SALÉZIO BORGES DA SILVA E JOSILENE MUCHELIN

Eie, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Formosa do Oeste, Paraná, domiciliado e residente na Rua
José Narloch, Ana Paula lI, nesta cidade, filho de Augusto Alves da Silva e Lourdes Borges da Silva.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Jesuitas, Paraná, domiciliada e residente na Rua Papa Pio
XII, 460, Jesuitas, Paraná, filha de Nelson Rubens Muchelin e Maria Aparecida Muchelin.

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.

COMUNICADO
Raul Luiz Lessmann, portador da CI n° 2R.767.309, anuncia a quem
possa interessar que foi extraviado seus documentos:
- Cédula de Identidade;
- CPF; )

- CNH - Carteira Nacional de Habilitação;
- Carteira de sócio do Clube Atlético Baependi;
- Título de Eleitor e comprovantes de eleição dos últimos 4 anos;
- Carteira de Representante Comercial (CORE)
- Talonário de cheque do Banco Meridional- folhas de n° 768403 a 768420;
- Carteira de Reservista;
Sendo que o mesmo não se responsabiliza pelo uso dos mesmos. Dado

queixa na Polícia Nacional Comissária Primeira Alto Paraná, Cidade del

Este, Paraguai. Conforme Boletim de Ocorrência,

EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estadode
Santa Catarina, na forma da Lei - etc,

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

Antenor Schmitz - R. Alagoas, 300 - Nesta;
Atled Ind. e Com. de Malhas Ltda, - R. Walmor Zonta, 161 - Nesta;
Atled Ind. e Com. de Malhas Ltda. - R. Walmor Zonta, 161 - Nesta;
Cani Comércio de Veículos Lt. - R. Adélia Fischer, 164 - Nesta;
Cani Comércio de Veículos Ltda. - R. Adélia Fischer, 164 - Nesta;
Carlos Elias Vailatti - R. João Wiest Junior, 1789 - Nesta;
Carlos J. Engel - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 790, apto. 31 - Nesta;
Condomínio Residencial Dom Lor - R. Leopoldo Malheiro, sin° - Nesta;
D Jansen Empreend. Imobs. Ltda. - R. Leopoldo Janssen, 62 - Nesta;
Distr. de Bebidas Água Verde Lt. - R. Theodoro Roeder, 3 - sala 3 - Nesta;
Edson Marcos de Mendonça - R. Reinoldo Bartei, 85 - Nesta;
Elaine Teresinha Maurer de Moraes - R. Artur Gunter - Nesta;
Filimaq Com. Rep. BaL e Máq. Ltda. - R. CeL Proc. Gomes Oliveira, 400 - Nesta;
Filirnaq Com. Rep. Balanças Máq. Lt. - R. CeL Proc. Gomes Oliveira, 400 - Nesta;
Gloriarte Com. Reprs. Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 41 - Nesta;
Hilda Ramos - R. Leopoldo Malheiro, 15 - apto. 203 - Nesta;
James Giuliano Pommering - R. Ponte Pênsil, 53 - Schroeder - SC;
José Carlos Vicente - ME - R. 535, sin°, sl. 1 - Nesta;
Laureei Stein - R. Alberto Werner, 74 - Nesta;
Lidio Rosniak - R. Emerich Ruysan - Nesta;
Mario Cezar Priotto - R. 28 de Agosto, 1022 - Guaramirim - SC;
Metrisa Met. Triangulo Ltda. - Rua da Saudade, 123 - Corupá - SC;
Multiprint Etiquetas Ltda. - R. José Emmendorfer, sin° - Nesta;
Nart Ind. Com. e Mec. de Difer. - Rod. BR-280 - Km 56 - Guaramirim - SC;
Pedras Real Ltda. - ME - R. Bernardo Dornbusch, 1000 - Nesta;
Pio José Zappeline - R. Tifa União - Cx.P. 329 - Nesta;
Platano Brasil Distribuidora L.- Estrada Braço do Sul, sin° - Schroeder - SC;
Sergio Serafim Borges - R. Marina Frutuoso, 909, apto. 102 - Nesta;
Servo Agrícola Simone Ltda. - R. Águas Claras, sin° - Nesta;
Supermercado Barão Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 168 - Nesta;
Supermercado Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Gumz, 3,59 - Nesta;
Terezinha A. Vegim - R. MaL Castelo Branco, sin° - Schroeder - SC;
Transportadora Marquardt Ltda. - Estrada Rio da Luz I - Nesta;
Valco Wenz Sistemas deManufatura Inte. - R. Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Nesta;
Vectra Revest. Cerâmicos Ltda. - Rod. SC-444, Km 8 - Nesta;
Veneccia Malhas de José C. Vicente - R. 535, sin°, sala 1 - Nesta.

,."
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E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida I

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 na forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 4 de novembro de 1998.
Ilton Hoffmann

Tabelião Designado

proturideinente consternados por seu

falecimento no último dia 28 de outubro, com
a idade de 89 anos, agradecem a todos os

familiares, parentes, amigos e vizinhos que
remeteram flores, coroas, pelas palavras de
conforto e que acompanharam o extinto à sua

última morada. Agradecem ainda ao coral
Evangélico Jaraguá, Maestro Ricardo Feldens,
Senhoras da Oase Terçeterines, ao Corpo oe
Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, aaS
Pastores Ingo Piske e Flávio e ao Corpo Clínico
do Hospital São José.

Agradece a família enlutada
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jde Festa Náutica/98 agita final
lara de semana em Rio dos Cedros
---------------------------------

Parolso: Barragem Rio Bonito, um espetaculo da natureza

Rio dos Cedros - O "Paraíso
dos logos", como é conhecido
o município do Médio Vale do
Itajaí. sediará, neste final de
semana (7 e 8), a Festa Náuti
ca/98. Serão dois dias de com

petições de Caiaque-Pólo,
Mountain Bike e Jet Ski. além de
shows folclóricos e musicais. O
cenário da festa será o Lago
Rio Bonito, a 25 quilõmetros do
centro da cidade, localizado
em Alto das Palmeiras, Barra
gem Rio Bonito.

Omaior festival aquático do \

Médio Vale é promovido pela
Prefeitura, através da Secreta
ria de Turismo de Rio dos
Cedros. Este ano, a abertura
está prevista para às 1 1 horas,
com show da Banda do Circo-
b Trentino, de Rio dos Cedros,
às 13, inicia o Campeonato
Çatarinense de Coloque-Pólo.
As 18 horas haverá show na Ilha
Camping, com entrada franca
e apresentação das bandas
do Circolo Trentino e A1.5, e do
Grupo Aymara, do Peru. Às 23
horas acontece o baile com o

Musical Roda Viva, no Salão de
Alto Palmeiras, próximo à Ilha.

No domingo (8), a Festa
Náutica continua a partir das
10 horas, prosseguindo com o

final do Campeonato Catari-

Esporte será a grande atração, turistas de Santa Catarina
e de outros estados já têm destino certo

nense de Coicque-Pólo. No
mesmo horário, acontece a fi
nal do Campeonato Catari
nense de Mountain Bike e o Fes
tival de Jet Ski. O encerramen

to da festa ficará por conta do

Grupo Aymara e da Banda
Anno Domini. de Florianópolis.

ATRAÇÕES - A 600 metros
acima do nível do mar, e com

cerca de 32 milhões de metros
cúbicos de água, o grande
lago é contornado por casas
de veraneio que, em época de
alta temporada, são tomadas
pelos turistas. O local é próprio
para esportes náuticos, pesca
ria e banho, sem contar a

rique-za de sua beleza natural,
onde é possível homem e na

tureza se encontrarem harmo
niosamente.

Entre os diversos atrativos
turísticos que a cidade oferece,
o turista terá uma infinidade de
bons programas para fazer,
como caminhar pelo Caminho
das Hortênsias, localizado por
toda a região principalmente
nas encostas das estradas. O

Lago Palmeiras, na Barragem
Rio Bonito, onde acontece a

Festa Náutica, com seis qui
lõmetros de extensão, próprio
para passeios de lancha, caia
que, jet ski. canoagem e outras

modalidades aquáticas. A Ca
choeira Formosa, a dez

quilômetros da Ilha Palmeiras,
com 40 metros de queda livre,
formando piscinas naturais e

outras quedas de águas cristali
nas. O Lago do Pinhal ou Barra

gem Pinhal. distante 30 qui
lômetros do Centro, a 700 me

tros acima do nível do mar, for
ma um lago com dez quilô
metros de extensão e 18 milhões
de metros cúbicos de água,
também contornado por diver
sas casas de veraneio, é mais
uma boa opção. O Parque Re
creativo Águas de São Bernar
do, a dois quilômetros do cen

tro da cidade, apresenta ca

choeiras com piscinas naturais,
trilhas ecológicas, lagos e casa

típica.
Para os turistas, que além de

beleza exigem conforto, a ci
dade está bem servida de
hotéis e camping, o hotel e res

taurante Ilha Camping, na Bar

ragem Rio Bonito, é uma ótima
opção para passar o dia entre
a família e amigos. Para des
cansar e curtir a natureza, o
Hotel Parodor da Montanha, no
Lago Pint}_ql. é outra boa su

gestão, já para as compras, o
melhor é conferir os artesanatos
em vime, produzidos na cidade.

�cP : , .
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o O 2° Campeonato do Comerciário revelou os

campeões no último sábado (31), no ginásio da Arweg
(Associação Recreativa Weg). A equipe campeã no
Futsal foi a Macol, em 2° lugar ficou o Breithaupt Super
6, e em 3° Studio FM. A artilharia do campeonato ficou
dividida entre os jogadores Edson Maciel, da Studio FM,
Luciano Silva, da Macol, e Márcio Gobetti da Brei

thaupt Super 6, os três marcaram 16 gols.
No Voleibol feminino a Macol também levou o título,
em 2° lugar ficou a equipe do O Boticário, e em 3° Brei

thaupt.

O A equipe ADJ/Urbano/FME garantiu a vaga para a

final do Campeonato Catarinense de Futsal, vencen
do a equipe de Curitibanos, que jogou em casa. O time

jaraguaense jogava pelo empate, mas perdeu de 4 a

2 no tempo normal, e na prorrogação venceu o ad
versário também por 4 a 2, num jogo tumultuado e vi
olento. Agora, a ADJ/Urbano/FME disputa a final do

campeonato contra a temida Iupper de São Bento
do Sul, campeã da primeira fase e invicta até o mo

mento. O primeiro jogo será em Jaraguá do Sul, neste
sábado (7), no Ginásio de Esportes Arthur Müller, às
20h30.

Fone/Fax: 312-0335/311-1285/913-8442
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 290

sala 02 - centro Jaraguá do Sul - SC

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

ECOMAQ
Móveis

para escritório

Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores de teto e parede

·CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS "DESENHOS TÊXTEIS
·CARTÓES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

------- Rua São Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Tenistas jaraguaenses vencem
o Torneio Master por Classes
---------------------------------

Competição reuniu os oito melhores jogadores do
Estado no disputo pelos primeiros lugares do ranking .

Blumenau - Os tenistas
Téo Meyer e Paulo Neto

conquistaram o título de

campeões do Torneio Mas
ter por Classes, que reúne os

oito melhores do ranking
catarinense em cada cate

goria. Meyer venceu a 60
Classe "B" (acima de 30

anos) e Neto a 40 Classe "A"
(até 30 anos).

Neto, que jogou no

Guarani Esporte Clube, dis
putou a final do campe
onato com o parceiro de

duplas, Marcelo Fuchter,
de Joinville, os dois estão
em 1 ° lugar na 40 Classe
"A", no ranking. A partida
terminou em dois sets a

zero para Neto que ven-

ceu fácil com parciais de
6/1 e 6/2. Meyer, que jogou
no Tabajara Tênis Clube,
derrotou fácil o adversário,
de Blumenau, Vani Marceli
no, na final, por dois sets a
zero. com parciais de 6/1 e

6/0.
Com a vitória, os dois

tenistas subiram de posição
no ranking e de classes,
Meyer passou da 60 colo

cação no ranking para a

la, e da 60 classe para 040.
Neto também ganhou
posições, de 4° lugar subiu
para o 2°-no ranking cata
rinense, e da 40 classe pas
sou para a 20• Segundo ele

(Neto), o 1 ° lugar no ran

king não foi possível devi-

do as partidas que ele não

póde participar.
Os tenistas jaraguaenses

Téo Meyer, Paulo Neto,
Guilherme Weege e Marcí
lio Silva disputarão, neste
final de semana, em Brus

que, na Sociedade Recre
ativa Bandeirantes, a 4° e

último etapa do Campe
onato Regional de Tênis. A

equipe, que passou o ano

inteiro sem patrocinador, já
garantiu para o próximo
ano o patrocínio da Mal
wee Malhas e passará a se

chamar Equipe Malwee de
Tênis. Paulo Neto, a partir do

.

próximo ano, irá competir
também em torneios de ní
vel nacional.

Cooforto e protieiftAft-e
resumem-se oos q'!itofAftos

('<

J6eU'o2\rte 'lue AftAptAm-se
em qUAI�uer espAfo trA=eofto

eleSÂoe1A AO Ambieote.

Loja: Rua João Planinscheck, 1.832 - Jaraguá Esquerdo - Fone: 376-1600
Fábrica: Rua Francisco Hruschka, 798 - São Luiz - Fone/Fax: (047) 376-1600

Rua João Januário Ayroso,sln°
(em frente ao Urbano)

�cP : .
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D Ivo Petras Konell, piloto jaraguaense, campeõo da
categoria Marcas no ano passado, irá competir neste
final de semana pela 90 etapa do Campeonato 1998,
em Lontras. Konell detém a 40 colocação e ainda está
no páreo para se classificar entre os três primeiras
lugares. A manhã de sábado (7) será reservada para
treinos, no início da tarde começam as tomados de
tempo para definir as posições de largada no domin

go (8), às 10 horas. A primeira bateria será reservada

para a categoria Marcas N, a segunda Stock Cor, e,
no final da manhã, para Marcas A.

D Acontece neste final de semana a 30 e última eta

pa do Cicuito de Vôlei de Duplas (Areia), onde será
definido o ranking 1998 da região Norte. Os jogos
serão realizados na Recreativa da Marisol, as ins

crições poderão ser feitas até sábado (7), às 8h30,
quando será reollzcdo.o congresso técnico, ao preço
de RS 20,00 por dupla. Os jogos da categoria Infan
to-Juvenil estão marcados para os dias 28 e 29 deste
mês.

D As inscrições para a 20 Copa Lansnaster de Voleibol
Master estarão abertas até segunda-feira (9), quando
haverá o congresso técnico na sede da Liga Norte de

Voleibol, no segundo piso do terminal rodoviário. Os dias
de competição serão definidos durante congresso téc
nico.

Jeep Club de Jaraguá do Sul
Na última terça-feira (3), realizamos nossa reunião 0r

dinária do mês de novembro com boa participação
dos sócios.
Neste final de semana, dias 6 e 7, estaremos partici
pando do Jeep Raid Cidade de Blumenau.
Está marcada para o dia 18 de dezembro a nosso As
sembléia Geral Ordinária, para a eleição da nova dire-
toria, gestão 1999. _

Queremos parabenizar o companheiro Luiz Fernando
pelo seu 50� aniversário, transcorrido no dia 5 de outu
bro. Obrigado pela cerveja.
Será programada uma saída para o dlo 21/11, com des
tino a confirmar.
Neste domingo, dia 8, estaremos prestigiando a Festa
Náutica, em Rio dos Cedros.
Queremos agradecer ao companheiro Dário pelo gOS
toso churrasco preparado na última reunião.

Mannes lnd. Com.

Espumase'
'.Colchões Ltda.

ESTOFADOS MANNES
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