
Presos suspeitos de terem assaltado
SB e Posto Mime em Jaraguá do Sul
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Numa operação conjun
ta entre as polícias Civil e Mi

litar, que envolveu mais de 90

policiais, foram presos na tar
de de ontem, por volta das
17 horas, às margens da BR-
280, próximo ab trevo da BR-
101, Sidiney Romualdo, 21

os
anos, natural da Paraíba, Ere

a nilsan Dantas da Silva, 22, de
Pernambuco, e Davi dos An

jos, 19, de São Paulo, sus

a peitos de terem assaltado o

e, Banco do Brasil, na manhã
de quarta-feira (11), e o Pos- ""

to Mime, por volta da 1 hora

D" da madrugada de ontem,

Irá ambos em Jaraguá do Sul.
Fortemente armados, os

rs homens renderam o soldado
f" Tadeu e o sargento Álvaro,
r' quando esses suspeitaram
e do grupo. Colocados no cor

�" ro da Polícia Militar, os polici
e ais foram obrigados a trocar

de roupa com os bandidos.
Perseguidos por um outro

DI carro da Polícia Militar de

b Guaramirim, trocaram tiros
b com a polícia e ainda ren

í deram uma família na ci-
dade antes de serem presos.

Por volta das 3h30, a polí
cia prendeu Evaldo Batista
dos Santos, próximo ao Pos
to Rudnick. Um quinto inte
grante da quadrilha oíndo
está foragido. Página 114 Ação: um dos bandidos preso, com armas (deta/he)
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Câmara gastou RS 47 mil em
22 sessões extraordinárias

A Câmara de Vereadores . vereiro e em julho.
de Jaraguá do Sul realizou, Neste ano, foram realizà
.até quarta-feira (11),22 oos rnols lõ outros sessöes ex

sessões extraordinárias, nos traordinárias, apenas uma ir

últimos dois anos, consumin- regular. No dia 24 de abril,
do nada menos do que RS uma emenda do presidente
47.850,00. Das sete sessões Lio Tironi (PTB) eliminou o ter

convocadas no ano passa- mo recesso da Lei Orgânica
do, duas são irregulares, pois e permitiu a convocação de
desobedeceram o artigo 27 sessões a qualquer tempo.
da Lei Orgânica, que proibia Por convocação ex

a realização de sessões ex- traordinária, cada vereador

troordinárias fora do período recebe RS 145,00, um oitavo

de recesso parlamentar - de da parte variável do salário

15 de dezembro a 15 de te- de RS 1.770,00. Página 3
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Cuorornlrlrn sedia, no próximo final de semana, a

1 a Countrv Fest de Rodeio; Página 12
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Sob o domínio
do medo

A onda de violência que assola a região, atingindo
o seu ápice nas duas últimas semanas, com registros
de assassinatos, assaltos, invasão de propriedades,

suicídios, agressões e tantas
outras, requer uma atenção
mais aguçada das autori
dades, Estamos perdendo a

noção e o sentido da vida, in
vertendo os valores e substitu
indo as relações humanas pe
los conceitos materialistas do

poder econômico mundial,
Acuados, subvertemos a or

dem, extrapolamos os limites e
impomos novas regras à so

ciedade,
A crise financeira mundial

propalada por todos para jus
tificar o colapso das econo

mias globalizadas, com estran

gulamento das ações sociais,
tem agravado a situação das populações dos países
subdesenvolvidos - hoje, o termo é ultrapassado, pois
causa constrangimento nos ricos, que resolveram de
nominá-los emergentes, Por mais que se espelhe na

economia americana como exemplo a ser seguido, o
capitalismo ainda não mostrou eficácia suficiente para
resolver as necessidades básicas",

O resultado da desiguáldade social e do egoísmo
mundial é o desespero de chefes de famílias diante
da falta de perspectiva, Não temos como negar que
a concentração de renda, cada vez maior nos países
subdesenvolvidos, contribui decisivamente para o en

gendramento da crlmlnolídode. Nas últimas eleições,
o assunto foi o centro das discussões, Mas nenhuma

proposta conseguiu avistar o horizonte onde se es

conde o problema,
Para muitos, a solução está no combate à crimino

lidade, no aumento do efetivo policial, nas ações,
muitas vezes truculentas, dos responsáveis pela ordem

pública, com armamento cada vez mais sofisticados,
e mortais, Criminalidade, todavia, não se combate no

cano do revólver, mas com política de recursos hu-
'

manos e avaliação de desempenho adequadas, in
fra-estrutura material, policiais bem formados e bem

pagos, Se resolve com política social, com democra
cia e com respeito aos direitos humanos,

A violência em excesso é sinal de baixa competên
cia em lidar com o crime, desprezo pelas leis e frou
xidão hierárquica, Ao governo cabe a tarefa de zelar

pela população, ansiosa por respostas concretas ao

caos que se avizinha, Nenhum discurso consegue mais
dar sequer um mínimo de esperança ao povo que,
desesperado, apela para as armas - no sentido literal

que têm para lutar pela sobrevivência e garantir o sus

tento, Não obstante, é bom lembrar que tem muita

gente se aproveitando da situação e cometendo os

mais hediondos crimes,

Enquanto não apresentar um caminho viável à po
pulação, as iniquídodes continuarão sendo cometidas,
impondo o domínio do medo, É preciso repensar o
modelo adotado, O momento nos convida a uma re

flexão mais profunda sobre a questão, abandonando
a retórica e partindo poro ações, Infelizmente, a roti-

,

na ainda conspira contra os esforços da sociedade

pela igualdade e legitimidade dos poderes constituí
dos,

em excesso

é sinal de
baixa com'

petêncid
em lidar
como

crírne, des
prezo pelas'
leis e frou
xidão hie-

rórquica

BANCO ®

Carta do Leitor

Falsos debates
"Neste nosso mundo, em

que tudo é mediatizado, o pa
pel da mídia é totalmente

político, Ela pensa que é ob

jetiva, neutra, mas não é, É
política, Esse é um mundo
novo em que não se pode
mais separar a política da co

municação,
"

Esta afirmação é do presi
dente Fernando Henrique Car
doso, concedida em entrevis
ta ao jornalista Roberto

Pompeu de Toledo, em 1997,
Gostaríamos de destacar
nesse momento dois aspectos
pertinentes: o papel social do
jornalismo e sua atuação nes

sas eleições,
Ao acreditarmos que o po

pel do jornalismo é também

político,não estamos nos refe
rindo necessariamente à

posições político-partidária, e

sim a constatação de que a

prática jornalístico. neutra e

objetiva é impossível. Contu
do, cabe ao jornalismo provo
car um verdadeiro debate e

uma reflexão sobre a rea

lidade, Para tanto, ele deve

expor democraticamente as

diferentes leituras da rea

lidade, idéias, propostas e

confrontá-Ias,
Diante disso, nos assusta

principalmente o Caderno

Eleições da Folha de São Pau
lo, onde foi afirmado que os

* Valdeci José da Silva

espaços destinados aos can

didatos à presidência e ao

governo de São Paulo eram

proporcionais aos seus índices
nas pesquisas, Afirmação esta

registrada com ares demo
cráticos, Marta Suplicy, que fi
cou em terceiro lugar, apenas
0,41% atrás do governador li

cenciado Mário Covas, tinha
então um espaço limitadfs
sima na Folha, já que as pes
quisas a apontavam na quer
ta colocoçöo, Mesmo na últl-

,

ma semana, quando as pes
quisas indicavam um empate
técnico, Marta aparecia atrás
de Covas e Rossi, Se não
bostosse>o Jornal Nacional,
no dia 3 de outubio. omitiu do
noticiário a candidata petlsto.

Em Santa Catarina, o can

didato Milton Mendes tinha

apenas 6% na pesquisa do

Ibope, divulgada em 1 de ou

tubro, Ficou com quase três
vezes.Isso. Os jornais do Esta
do também lhe deram es-

-

paço reduzido, é só conferir,
Não estornos discutindo

aqui a confiabilidade das pes
quisas, embora acreditamos

que isso também seja preciso,
O que pretendemos é questio
nar o fato dos meios de comu

nicação determinarem os es

paços aos candidatos de
acordo com o resultado des
sas pesquisas, Fica anulado,

assim, o papel social do [orno
lismo: o debate e a reftexãode
idéias que ele deveria ferner

tor,
Mas co ser criticada, a im·

prensa defende-se dizendo

que é neutra, imparcial. res·

peita o público, Não sejamos
hipócritas, O País está sendo

desrespeitado com a falta de

um debate sério sobre a rea·

lidade brasileira e a imprensa
tem contribuído muito para
isso, Os brasileiros não conhe
ciam os diferentes projetos em

disputa, A crise interna brosilei·
ra e sua relação com a crise
internacional também foram

omitidas do horário nobre da

TV.

E agora, a sociedade fi·

cará sem saber do conteúdo
das reformas que o governo
pretende aprovar ainda este
ano? Ficaremos apenas
acompanhando se FHC já
possui a ampla .rnoioric OU

nöo? E a oposição, teró VOz,

a sociedade conheceró OS

suas propostas? LembramOS
que não há debate se um?
das vozes representativas e

calada, ou pior, se lhe é dada

apenas o "direito" de meia'
voz,

* Presidente estadual da CUT

(Central Única dos Traba'
Ihadores)

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

direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Os textos poro 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 autor. endereço ou telefone para contato, Os textos

sem essas informações não serão publicados,
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"A Associação de Moradores da Vila Lenzi reuniu-

se. no dia lOde novembro, com a participação de

um grande número de moradores, tendo como 10- !

cal a Escola Albano Kanzler, com um único objetivo: t
fECHAR A RUA EM FRENTE À ESCOLA,já que a Prefei- I
tura adquiriu um terreno de frente, ficando livre o

-

acesso aos alunos, garantindo melhor segurança,
Aaprovação foi unânime,

Participaram também do encontro os vereadores

Moacir Bertoldi, Lorita Karsten e Elisabet Mattedi dan
do apoio ao projeto, O vereador Ademar Possamai.
morador do bairro, não esteve presente.Assím. como
todos os pais fizeram esforço, ele também deveria

estar lá, naquele momento",

Jairo Corrêa - Jaraguá do Sul

D·

I As colaborações devem ser enviadas para a Rua Walter

;. Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha, 89.259-700. Caixa

I Postal 19 ou pelo tele-fàx (047) 370-7919
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Câmara contrariou Lei Orgânica
- . .

ao convocar sessoes especiais
---------------------------------

Somente no final de abril deste ano uma emenda permitiu a realização
de sessões extraordinárias fora do recesso parlamentar

Jaraguá do Sul - Por quase
oito anos, desde a promul
gação. em 5 de abril de 1990,
a Câmara de Vereadores de
sobedeceu a Lei Orgânica e

convocou sessões extraor
dinárias fora do período de re

cesso - de 15 de dezembro a

15 fevereiro e em julho, Das
sete sessões extraordinárias re

alizadas no ano passado. duas
foram irregulares, Neste ano,

até quarta-feira (11), quando a

Câmara se reuniu extraordina
riamente para ouvir a ex

planação da secretária da
Fornão. foram 15 sessões, des
sas, a do dia 30 de março de
sobedeceu o artigo 27 da Lei.

Por convocação extraor
dinórlo. cada vereador recebe
RS 145,00, um oitavo da parte
variável do salário de RS
1 ,770,00, Somente este ano, as

sessões extraordinárias consumi
ram exatamente RS 32,625,00,
Deste total. RS 2,145,00 são ir

reçulotes. Até o dia 24 de abril,
quandO o plenário aprovou a

emenda apresentada pelo
presidente Lio Tironi (PTB), o ar

tigo 27 da Lei Orgâni
ca do Município di
zlo: "A convocação
extraordinária da Câ
mara Municipal. so-_

mente possível no

período de recesso,

for-se-c...." ,

Com a emenda,
que aboliu o termo
recesso, o presidente
da Casa e a maioria
dos vereadores po
dem marcar sessões
extraordinárias a

qualquer ternpo. As
sessões extraordi
nórios. em grande
parte, são realizadas
com secretários e

presidentes de autar

quias para as devi
das "explicações",
Na maioria das ve

zes, os pedidos de in

formações são subs
tituídos por convite
aos chefes das pas
tos,

O vereador Pedro
Garcia (PMDB), ex
presidente da Câ-

sessão ordinária rea!lzadano .cti�C6 denovembro ás princiPai';;>ações dos vereadores foram:
orita Zanolti Karsten solicitou-a iiilpfantaç'áö ce rot�tória,no final iJa,ruáCeL�Pr(icópio G, de Oliveira, Solicitou
envio de ofício parabenizando'a;Öra,F�dr�lK9rrell, tittJlar da Delegacia da MUlhei. ofício ao Sr. Victor Warken
Rlho, diretor da Telesc, reivindicando mais telefones públiCOS para o municíp!�Adernar Possamai relatou sua, participação no lntercâmblo de Vereadores tÂdministradores Municipais,
realizado em Portugal entre os.días 18 li 25 de outubro. .'
Gilmar Menel solicitou reuniäe de vereadores para que sejam analisadas denúncias do suplente de vereador
Antônio Berns, publicadas na imprensa, sobre gastos indevidos,da Fundação Municipal de Esportes,
Afonso Piazera saudou o vereadoruo Tlroni pelo retorno à casas relatou o encontro de representantes de
câmaras municipais da microrregião, com vistas a instalação-da Vara da Justiça Federal no município,
Niura Sandra Demarchi dos Santos saudou o vereador Lia Tironi, elogiou,ª'atitude do Ministro da Justiça em

defesa da criança e do adolescente, solicitou moção de apoio as mébidás, E;'em nome da câmara falou da
importância da preservação do patrimônio.,histórico de nossa cidade,
Alcides Pavanello afirmou sen um rnornentohistórido a pos�e do Presidente do Legislativo no cargo máximo do
município, sendo motivo de hdn'(�ííii:�tQ§;;i6t�gtiant�§ º�§taiqãsa.. º,é:i�lú6' :
Vicente Caropreso disse fazersuasaspalavrasdovereaporAlcides'P'avanelli;l sobre a transmissão de cargo no

poder executivo, Disse ser oJ�ilexo do bom trabalhO e qecopfian 'tere'personalidade demonstrados
politicamente pelo vereador Lia Tironi ao município.] , i '

Lio Tironi falou da sua satisfação ernretornar à casa dePois de 30 di
.

atástaménto por motivo de saúde e

agradeceu a todos pelo apoio e\inceníiVo, dizendo,se bem disposto e em fr?i1ca recuperação,
Moacir Bertoldi Mau da sua satisfaçãopelaexigênCla d� sr. prefeitÔ'p,ela)êtençãode 50% do CPMF no

município, por ter sido o precursor quanto a esta qUßstãO, quando envioupfício nesse sentido ao presidente da
Câmara Federal. Deu votos de pmmarestabeíecímento da saúde do ,véreador �io Tironi em seu nome, do seu

partido e do deputado Udo Wagner. . !' ". ...

Maria Elisabet Maltedi disse dà imporlâl1éla da trahsmissão de cargo para o

legislativo. Em relação a denúncia do suplente de vereador Antônio Bénís,
mostrou·se favorável ao amparo do atleta pelo municipio, colócando-se à
disposição para integrar a comissão de análise da questão,

CÂMARA
MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

l
Roldão: secretária Iris na 1�a sessão extraordinária
mara até março deste ano,

disse que evitou convocar

sessões extraordinárias para
não desobedecer a Lei Orgâni
ca, "Convoquei apenas uma

fora do recesso, por neces
sidade", declarou, esquecen
do-se da outra, As sete sessões
'extraordinárias do ano passa
do garantiram mais RS 1,105,00
a cadd um dos 15 vereadores,
somando um total de RS
15.225,00,

Tironl. que convocou 12
sessões extraordinárias, disse
que a emenda que alterou o

artigo da Lei Orgânica tinha
como objetivo evitar que as

sessões ultrapassassem o

horário regimental - das 19h 15
às 21h15. "Existiam muitos pe
didos de convocação e se fõs
semos atender nas sessões or

dinárias extrapolaria em muito
o horário", explicou, lembran
do que as .sessões extraor
dinárias com secretários muni

cipais duram em média mais
de duas horas.'

O vice-presidente do Legis
lotlvo. presidente em exercício,

Afonso Piazera Neto (PTB), justi
ficou as trés convocações fei
tas sob sua presidência, afir
mando que "eram de interesse

público". "A primeira vez foi

para tratar cos atendimentos
médicos no pronto-socorro, a
segunda com a secretária de
Saúde, e agora com a

secretória da Família", lem
brou,

ATENUAÇÃO - O diretor da
Câmara, Rui Lessmann, ten
tou amenizar o fato lembran
do que a Câmara utiliza, em
média, apenas 1,8% da recei
ta mensal do Município, en

quanto que a Constituição
permite 6%, "A Câmara de

Jaraguá do Sul é uma das

poucas do Brasil a não usar o

que a lei lhe faculta", infor
mou, Lessmann explicou que o

Regimento Interno define a for
ma como se deve proceder a
votação das matérias apre
sentadas para a apreciação
nas sessões extroordlnóríos. "A
Câmara deliberará somente
sobre a matéria para a qual foi
convocada",

CENTRO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

3 3
Check-up
VIP�/+
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).
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Tironi quer agilizar projeto
de rua na Ilha da Figueira
---------------------------------

Prefeito em exercício solicitou à Secretaria de Planejamento análise da
viabilidade do levantamento topográfico e execução da obra

Jaraguó do Sul - o prefeito
em exercício, Lia Tironi (PTB),
solicitou à Secretaria de Plane

jamento agilidade no projeto
de abertura de uma rua

paralela à José Theodoro

Ribeiro, na Ilha da Figueira. De
acordo com o projeto, a Rua
499, entre o final da Rua Procó

pio Gomes de Oliveira (Posto
Behling) até a Ponte António
Ribeiro, na saída para a Weg,
terá 1,6 mil metros de extensão
e 14 de largura. O objetivo, se
gundo o prefeito, é desafogar
o trànsito da Rua JoséTheodoro
Ribeiro.

Tironi justificou o pedido,
apelando para a preocu

páção com a segurança na

Rua José Theodoro Ribeiro e

para o tráfego intenso no local.
"Existem duas escolas nesse tre
cho. Nos horários de plco. o

trânsito fica insuportável e peri
goso. Com a construção de
uma rua pcroleto para desviar
o tráfego, os problemas pode
rão ser atenuados", acredita,
afirmando que fizera duas indi

cações solicitando estudos

para a construção da rua, na

administração passada. "Tem
até um outro projeto pela en

costd do morro", revelou.
Ele garantiu que não está

utilizando o cargo para bene
ficiar o bairro onde mora. Tiro
ni. presidente da Câmara de
Vereadores, assumiu a cdrnl

nistração municipal na sexto
feira passada, dia 6, porque o

prefeito, Geraldo Werninghaus
(PFl), e o vice, Irineu Pasold
(PSOB), saíram de férias por dez
dias. "Depois que a Rua José
Theodoro Ribeiro foi asfaltada,
todo o trânsito pesada foi des
viado para lá. O tráfego ficou

insuportável. É uma neces

sidade", reforçou.
A secretária Adjunta da

Secretaria de Planejamento,
Clarice Coral, fez questão de

I

..... 'tl.�
Fidélis
BEBIDAS DE TODAS

AS MARCAS

IJustificatlvã: Tironi diz que rua trara segurança

372-0620

informar que a Rua 499 não é
a beira-rio, e que o projeto
para a execução dessa contl
nuo sendo discutido pelo go
verno. Ela lembrou que a idéia
em se construir uma rua parale
la à José Theodoro Ribeiro,
para atenuar o tráfego interi
so, vem desde a criação do
Plano Diretor (1988). "Ainda es

tamos na fase preliminar de le
vantamento topográfico. En

tretanto, já nos antecipamos e

solicitamos a área para evitar

construções e loteamentos no

participar ativamente de mo

vimentos sociais organizados e

buscar novos filiados. Os petis
tos avaliaram de forma posítl
va o crescimento da legenda
na região - o candidato a de

putado estadual Dionei da Sil
va obteve 8.795 votos, e o can
didato à presidência da

República, Luiz Inácio lula da
Silva, 18 mil, somente em Joro

guá do Sul.
- O PT retomou seu caminho.

O partido não pode formular

propostas a cada quatro anos,

mas tem de estar ao lado do
.

povo e comprometido com ele
- afirmou Dionei, acrescentan-

local", declarou.
Clarice não soube informar

o início da obra nem precisar
o volor revelando que a dificul
dade está no traçado e na lo

cação da via. Ela afirmou que
os estudos da abertura da rua

prevê o alargamento no futuro,
para evitar congestionamento.
"Estamos apenas prevenindo
para o futuro", justificou, lem
brando que o assunto será dis
cutido pelo secretário Irineu
Pasold, a partir da próxima se

mana.

PT avalia eleições e traça metas para 2000
do que, em termos de votos, o
PT foi o partido que mais cres

ceu na microrregião.
Segundo Mendes, nos 13

maiores municípios do Estado,
o PT derrotou o governador
Paulo Afonso (PMOB), com
diferença de mais de 70 mil
votos. Com relação ao pacote
econômico editado pelo pre
sidente Fernando Henrique
Cardoso, o deputado disse que
"é só mais impostos para a

população". Na opinião dele,
o pacote mantém a depen
dência ao capital externo e

que o destino do presidente
está nas mãos do PFL.

A revelação de que apenas 18 ernpresos no País devem quase
RS 1 bilhão à Previdência Social, joga por terra os argumentos
usados pelo governo para garantir os votos necessários poro o

reforma da Previdência.
Durante mais de dois anos, o presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSOB) insistiu na necessidade de se alterar a contri
buição à Previdência. Dizia que os cofres estavam vazios, que

isso e que aquilo.
O valor surrupiado é suficiente para sustentar 315 mil aposento

dos durante um ano.

Isso sem levar em conta os RS 122 milhões roubados pela ad

vogada Jorgina de Freitas e outros tantos pela quadrilha de
juízes cariocas.

Campanha
Com o "acordo" firmado
entre os vereadores de

Jaraguá do Sul para que a

cada ano a Mesa Diretora
fosse renovada, começam os

contatos e as negociações
para a formação da nova

diretoria da Casa.
Quem saiu na frente foi o
vereador Moacir Bertoldi

(PPB), que já está costurando
os apoias necessários.

Bertoldi conta com os votos
da chamada oposição para
vencer. Mas há quem aposte
que não terá os votos de

alguns.

Jaraguó do Sul - O Diretório

Municipal do PT se reuniu na

manhã de domingo (8), no au
ditório do Sindicato do Ves

tuário, para avaliar o desem

penho da legenda nas últimas

eleições e traçar metas para as

próximas. Participaram do en

contro os deputados estadual
Carlito Merss, eleito deputado
federal, e o federal Milton
Mendes, candidato da Frente

Popular ao governo do Estado.
De acordo com dirigentes,

.

os eixos principais de atuação
do partido nos próximos dois
anos são preparar, desde já, as
eleições municipais de 2000,

Chance
Carioni Pavanello (PFl)
também não esconde o

desejo em presidir o legislaft
vo Municipal por um ano. As
chances dele são maiores,já
que a bancada que apóia o

governo é maior.
Dos 15 vereadores, o PFl tem

quatro, PSDB um, e PTB três.
A chance dada ao presi
dente Lia Tironi (PTB) em
assumir por dez dias o

Executivo assegura o apoio
do partido ao governo e

poderá facilitar as coisas

para o candidato

governista.

Areia

Na roda de aposta, entretanto, as fichas estão indo para o

vereador Alcides Pavanello, líder do governo na Câmara.
Se se confirmar a candidatura do tio, Carioni terá de esperar

por mais um ano.

Se tudo der certo, Carioni poderá concorrer no final do ano que
vem.

É bom lembrar que em 2000 tem eleições municipais e nego
ciações de bostldores para apoios mais importantes. É esperar

para conferir.

Conselheiro
O deputado estaduallvo
Konell (PMOB) foi indica
do pelo governador

Paulo Afonso, do mesmo

partido, para ocupar a
vaga de Nelson Wedekin

no TCE (Tribunal de
Contas do Estado).

A indicação será apre
ciada pela Assembléia

legislativa. O PMOB tem
1 1 votos e espera contar
com o apoio do PT, POT e

PSDB.
Os vários processos
contra o deputado
podem prejudicar a

aprovação.

Minha nossa

O assassiriato da língua
portuguesa tem' sido cons

tante no País. Entretanto,

alguns crimes são cornetldc
com tanta crueldade que
precisam ser mencionados,
até para servir de alerta à

plebe.
Os vereadores são peritos em

. inventar palavras e ex

pressões, tais como: cidadöe,
dita constantemente por
Moacir Bertoldi, A NíVEL DE.
por todos, e a mais recente
criação: PEDREJAÇÃO,

disparada por lorita Karsten,
na tentativa de dizer ape

drejamento.

Perguntinha
O que a Secretaria de Planejamento está fazendo para resolver
o problema do tráfego de trens no centro de Jaraguá do Sul?
Há informações que os trens passarão com intervalo de

uma hora.

[ADD/Maklef�
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.

'1'10\10 'o Ruu; "'1�:»IU�III� r::pIIU�IU ...essoo, 490 - Cenlro
t:.'I'I{)t:.�t:.ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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GrupoWeg doa R$ 500 mil

para o Centro Cultural

'99
"'11

�

, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Ie

INCENTIVOS FISCAIS

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

E-mail: acijs@netuno.com.br
lase
Itos
ao

Je Criar ou não criar incentivos fiscais para atração de investimentos

pnvados a Jaraguá do Sul, é um dilema que aflige a administração municipal.tri·
O secretário de Desenvolvimento Econômico, WaldirWatzko, esteve na Acijs

lue para ouvir a opinião empresarial, sobre o que consideram importante,
porque a Pref!?itura tem recebido solicitação de empresas para se instalarem

lta, em Jaraguá do Sul, inclusive do exterior. De acordo com Watzko, o Município
nõo dispõe de legislação sobre incentivos fiscais e os casas específicos são

d. analisados caso a caso, Não existe política oficial para atração de

investimentos, como doação de terrenos e isenções de tributos municipais
por período determinado ou qualquer outra vantagem, ,

Todas as opiniões convergem de que é preciso discutir amplamente se

existe ou não interesse na expansão industrial e em que setor.estabelecendo
uma política que sirva de norte para o futuro, A questão vai ser analiscida
no sub-qrupo da Agenda 21, dentro da estratégia do Desenvolvimento
Econômico, considerado o fórum ideal para acolher as sugestões,
contribuindo para a definição do assunto, Os empresários concordam que

lti-
se deva tratar com a devida atenção e que é preciso, também, incentivar

As e proteger as empresas já instaladas do Município, principalmente as micros

já e pequenas, com ênfase na incubadora industrial, cujo projeto está em

10 análise,

MUlTIFEIRA SERÁ LANÇADA DIA 23
A 4° Multifeira de Jaraguá do Sul será lançada no dia 23 de novembro,

na AAßß,A informação é do presidente da Apevi (Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu), Richard Peter Hermann, anunciado a sua

realização entre os dias 9 e 18 de julho do próximo ano, Richard disse que a

Multifeira apresentará algumas mudanças, como a substituição da Feira
da Pronta Entrega, cujo modelo está esgotado, e a criação de uma

exposição voltada ao setor de alimentação, desde matéria-prima, a

fabricantes de máquinas, embalagens, produtos e prestação de serviços,
A idéia é "mudar a cara da Multifeira para torná-Ia atrativa, não apenas
regionalmente, mas também otrclndo visitantes de outros estados",

Outra proposta é trazer para a Multifeira empresas de maior porte de

Jaraguá do Sul e região, para clovoncó-Ic. O presidente da Apevi
apresentou a idéia na Acijs, onde recebeu boa acolhida, O presidente da

Acijs, Eduardo Horn, reputa como importante uma feira regional e
segmentada, como a da alimentação, assim como a criação de uma

marca identificadora para vender a pujança empreendedora do Município,
::lr A Multifeira é o segundo maior evento de atração de público de Jaraguá

do Sul.

�ue A substituição da Feira da Pronta Entrego, segundo sugeriu-se, poderia
ter o foco voltado apenas à exposição da área têxtil, e não mais uma feira

J.
de venda, Essa questão será repensada pela Apevi.

s,

o

'or DESENVOlVIMENTO DO TURISMO
Um grupo multidisciplinar para estudos do desenvolvimento do turismo

de eventos e de negócios está sendo formado, dentro da estratégia
Desenvolvimento Econômico, da Agenda 21, sob a coordenação da
vereadora Maria Elisabet Mattedi, Ela explicou, na Actls. o Projeto 3P,
idealizado por Adolfo Zimmermann, e que a 'vereadora abraçou para
desenvolvê-lo, à exploração turística, sob várias formas, dos três picos que

os
formam o maciço do Jaraguá (Morro da Boa Vista). Um deles é utilizado
poro esportes alternativos, como asa delta e paropente.

A vereadora afirma que existem muitas iniciativas viáveis para serem

exploradas e que poderiam complementar outra proposto.ló apresentada
na Acijs, o turismo de negócios, com a atração de feiras, exposições,
seminários, congressos e encontros estaduais e nacionais para Jaraguá do

1m Sul.

,-

ANTEPROJETO DO CEJAS
Oito escritórios de engenharia e arquitetura entregaram propostas para

elaboração do anteprojeto arquitetônico doCentro Empresarial de Jaraguá
do Sul, que será construído em áreà contígua ao Centro Cultural, na Rua
Jorge Czerniewicz. Na segunda quinzena de novembro, as propostas serão
analisadas por representantes do Cejas, Núcleo da Construção Civil,

n Associação de Engenheiros e Arquitetos e Prefeitura, O anteprojeto
vencedor deve estar em harmonia com o Centro Cultural. A divulgação
deve acontecer ainda em novembro,

e,

e

PADRONIZAÇÃO DE EMPRESAS
A Acijs realiza, de 18 a 20 de novembro, das 19 às 22 horas, o curso

�adronização de Empresas, para qualificar empresários e profissionais das
lei areas da qualidade e produtividade, a estabelecer os procedimentos para
? padronização de empresas, O instrutor será Renê Paulo Siqueira e acontece

no aUditório do Celos, Investimento de RS 60,00 para associados e RS 120,00
, Plaro os demais participantes, Inscrições com Neusa, na Acijs, telefone 371-
, 044, '

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

Projeto, estimado em R$ 5,6 milhões, está sendo financiado
. pelas empresas da cidade, através da Lei Rouanet

Edson Junkes

Rua Felipe Schmldt, 86· Fone: 3Z1-3751

Apoio: Eggon aa.suva (D) entrega o cheque simbolico ao presidente da SCClr: Edson Schutz

Jaraguá do Sul- O presiden
te do Conselho de Adminis

tração do Grupo Weg, Eggon
João da Silva, acompanhado
do presldente-executívo. Décio
Silva, e demais diretores, entre
garam ao presidente da Scar
(Sociedade Cultura Artística),
Edson Schulz, um cheque de RS
500 mil para as obras de cons

trução do Centro Cultural. De
acordo com a empresa, a

doação faz parte da política
interna em apoiar projetos de

educação e cultura na região,
- Ficamos muito orgulhosos

em colaborar com uma obra
de tamanha importãncia para

á cidade e para o povo de

Jaraguá do Sul. Temos certeza
que Q Centro Cultural da Scar
vai ser uma referência para a

cultura da região - disse Eggon
Silva,

O Centro Cultural, com mais
de seis mil metros quadrados
de área, está previsto para ser

inaugurado no ano 2000, O
custo total, estimado em RS 5,6
milhões, está sendo financiado
por empresas da cidade,
através da Lei Rouanet de in
centivo à cultura, Empresas
podem repassar 15% da parce
la do Imposto de Renda devi
do a projetos artísticos e cultu-

reis. e pessoas físicas 6%, AWeg
promove ainda campanha in
terna para que os funcionários

façam doações ao Centro
Cultural.

Além da Weg, Malwee Ma
lhas, Grupo Breithaupt, Marisol,
Duas Rodas Industrial, Menegotti
Malhas, Urbano Agroindustrial
participam do investimento,
que já investiram RS 2 milhões,
"Quem paga imposto de renda
pode ajudar sem perder nada",
lembrou o diretor-superinten
dente da Weg Motores, Moacyr
Rogério Sens, que participa da
Comissão de Construção do
Centro Cultural.

BB tem financiamento para safra agrícola do Estado
Florianópolis - O Banco do

Brasil vai destinar cerca de RS
323 milhões para custeio da sa

fra agrícola do Estado, O valor
é 1 7% superior ao financiamen
to liberado no ano passado,
quando atingiu RS 275 milhões,
Do total liberado este ano, RS
241 milhões foram para custeio,
Em 1997, foi de RS 239 milhões,
Outros RS 82 milhões foram para
a comercialização, frente aos

RS 36 milhões investidos no mes

mo período do ano passada, Os
principais produtos contempla
dos são: orroz. milho, solo. bata
ta e fruticultura,

O Pronaf (Programa Nacio-

nal de Fortalecimento da Agri
cultura Familiar) é responsável
pela metade dos recursos libe
rados, RS 120 milhões, mais de
100% superior ao nnonctornen
to feito no ano passado, O su

perintendente estadual do
Banco do Brasil, João Carlos de
Mattos, informou que não há
previsão para o fechamento
do ano, "Recursos temos, vai
depender da demanda", asse
gurou, garantindo que a maior

parte do investimento já foi
aplicada,

No ano passado, o Banco
do Brasillançou o financiamen
to "BB Rural rápido", uma es-

pécie de cheque especial que
empresta até RS 5 mil para
custeio e elimina a figura da

cooperativa para intermediar
o repasse, Mattos informou que
o impacto dos financiamentos
é por conta do programa, "O
sucesso do Rural rápido no Es
tado é tanto que Santa Catari
na tornou-se, em 1998, o maior
contratante de recursos na ca

tegoria", revelou, acrescentan
do que os recursos ficam apro
vados e renovados automati
camente por cinco anos e o cli
ente pode sacá-los em qual
quer caixa automático do ban
co,

ANO Contabilidade Geral·
Registro de Empres
Orgãos de Classe •

MARLIAN
--

Sua confiança:
nossa maior conquista.
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.to]o Breithaupt é campeã do
concurso nacional de vitrine
---------------------------------

Premiação faz parte da campanha "O jogo é aqui" da Philips,
com o objetivo de estimular a correta exposição dos produtos

Campeã: vitrine da loja de eletrodoméstic;;s Breithaupt
São Paulo - A loja de ele- beu um televisor de 29 pole

trodomésticos Breithaupt foi gados. A vice-campeã uma
a campeã da Região 2 no TV 20 polegadas com vídeo
Concurso Nacional de Vi tri- acoplado, e a loja em ter
nlsrno. realizado entre os re- ceiro lugar ganhou um tele
vendedores Philips em todo visor de 14 polegadas. Ton
o País. O concurso, parte da to a loja (gerente ou vitrinis

campanha "O jogo é aqui", ta) como as promotoras re

foi disputado pelos revende- ceberam prêmios.
dores que aderiram à pro- O regulamento exigia
posta. Mais de 1,5 mil lojas que as vitrines ficassem ex

participaram do concurso. postas por um mínimo de
A equipe jaraguaense, com- cinco dias. Exposição supe
posta por 12 pessoas, rece- rior a 15 dias recebia nota
beu eletrodomésticos da dez no quesito duração. Os
Philips como prêmio. outros quesitos julgados fo-

A Região 2 era integrada rom: criatividade, visibili

pelos estados do Sul e dade e originalidade. Cada
Sudeste, com exceção de vitrine inscrita tinha que ser

São Paulo capital. A melhor fotografada em ângulos
vitrine de cada região rece- diferentes para facilitar a

análise. Mesmo as lojas que
não possuíam vitrines pude
ram participar, desenvolven
do exposições internas dos

produtos dentro das lojas. Os
jurados foram coordenados

pelo professor de Vitrinismo

do. Senac (Serviço Nacional
de Aprendizagem Comer

ciai), José Alves da Silva ..
Na opinião do gerente

de Marketing do Grupo Brei

rhoupt. Sérgio Kuchenbe
cker a premiação à loja é
um incentivo especial aos
vendedores. "A vitória
destaca a criatividade dos
vendedores, que competi
ram com equipes de todo o

País, compostas, muitas ve

zes, por especialistas", disse.

Vitório A. Lazzaris
&

Isleb, Ventura S/C
OAB/se 2563 • ADVOGADOS. OAB/se 275/97

Advocacia voltada para
Pessoa Física

•

•

•

Previdenciária
Trabalhista
Consumidor

• Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303 - Fone 372-1846

Contabilistas da cidade
participam de seminário

Florianópolis - Cerca de 60
contabilistas de Jaraguá do Sul

participam, desde quorto-Ielro
(ll),do l°Seminário Internacional
de Contabilidade, que termina

hoje, no Centro de Convenções
de Florianópolis. O evento reúne
cerca de 1,5 mil profissionais das
três Américas para discutir os no
vos rumos do mercado com o

advento da globalização e com

a criação do Mercosul, além de
debater o papel do contabilista
no novo contexto empresarial.

A abertura do seminário foi fei
ta pelo governador Paulo Afonso
Vieira e pela prefeita da capital,
Ângela Amin. Em seguida, o

secretário estadual de Deserwolvl
mento e Integração ao Mercosul.
HenriqueWeber, fez palestra com
o tema "Santa Catarina e a inte

gração ao Mercosul". Ainda no

primeiro dío. aconteceu a Feira
de Serviços e Suprimentos de
Contabilidade e Informática.

Na quinta-feira (12), pela ma

nhã, o seminário apresentou o

painel "O planejamento estratégi
co nas empresas de serviços
contábeis" e palestra com o pre
sidente da AIC (Associação Inte
ramericana de Contabilistas), o
mexicano Enrique Garcia, abor
dando as "Causas do fracasso
das empresas e o papel do con-

tador como fator impeditivo". O
professor da UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina).
Rubens Dlníz. apresentou o painel
"Acordos operacionais entre em

presas contábeis (auditoria e

contabilidade) como vantagem
estratégica de atendimento aos
clientes".

Para hoje, está previsto os

painéis: "A continuidade das em

presas de serviços contábeis - um
desafio para seus fundadores',
com o professor da Univille (Uni·
versidade da Região de Joinville),
Valdemiro Alcides Trapp; "A
gestão financeira das entidades
públicas e a informação à so

ciedade", com o diretor da Se
cretaria Estadual de Fazenda,
Wanderlei das Neves; e "Novos
conteúdos programáticos e novas

metodologias de ensino para o

contador do século XXI", com o

professor da Univali (Universidade
do Vale do ItajaO, Luciano Rosa.

O vice-presidente da Corrs
são de Ética e Exercício Profissio
nal da Ale. Irineu Thomé, faz po
lestra sobre "O contador como

consultor de negócios: habi·
lidades necessárias".O presidente
do CRC (Conselho Regional de
Contabilidade), Sérgio Faroco.
encerra o seminário, previsto paro
às 21 horas.

I 1M�@rn.�rniíii;�J�';j--------l
IDOS Supermercados Breithaupt estimam venda de 50 mil cestas I
I de Natal este ano. Um aumento de 66% em relação ao ano passa-I
I do, quando se comercializou 30 mil unidades. I
O supermercado tem nove modelos diferentes de cestas, além de

II outros personalizados.
I I
I
A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do vele do Itapocu) Ifará o lançamento da 4° Multifeira no dia 23 de novembro, na AABB

I (Associação Atlética Banco do Brasil), em Jaraguá do Sul. I
I A feira vai acontecer entre os dias 9 e 18 de julho do próximo ano, I
no Parque Municipal de Eventos.

II O presidente da Apevi, Richard Herrnenn. informou que a Feira da

I Pronta Entrega será substituída e será criada uma exposição des I
�mpresasdoset�ealimentos. J

.

Seguradora de grande porte, solidamente
estruturada, com expressiva participação no I
mercado, está oferecendo excelente oportunidade I

para jovem talentoso, interessado em atuar como

Envie seu currículo, mencionando último salário e

pretensão, para: 'R SEGUROS /I
- Rua Álvaro de

Carvalho, 307, sobreloja - CEP 88.010-040 - Centro

Florianópolis - SC

l����ff �f �f���J
na régião de Jaraguá do Sul

Recém-formado ou cursando o penúltimo ano,

de preferência em Ciências Contábeis,
Administração de Empresas ou Economia.

Jovem, entre 20 e 25 anos, dinâmico, com perfil
comercial e interesse em desenvolver-se na área de .

vendas.
Além de perspectivas de carreira, a Empresa oferece

outros benefícios.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o
cenlro de Apoio

'. O Na noite de quarta-feira (11), a Câmara de Vereadores de Jara

lde guá do Sul realizou sessâo extraordinária para ouvir a secretária da

10), Famnia, Iris Piazera.
.

inel A secretária apresentou os trabalhos desenvolvidos pela pasta e

1m. revelou que a administraçâo vai construir o Centro de Apoio ao
) e Adolescente e Famnia. Um prédio com 3,5 mil metros quotírodos.
em Ela informou ainda que o orçamento do próximo ano destina RS
::lm 3,4 milhões à secretaria.

os Inscrições para ACT
lm. ASecretaria de Educação de Jaraguá do Sul vai abrir,de 27 a 30
um

deste mês. inscrições para professores que tenham interesse em
lS",
Jnf atuar no ensino fundamental. pré-escolar e educação de adultos.

Os interessados em trabalhar como ACT (Admitidos em Caráter

I?; Temporário), na rede municipal de ensino, devem procurar as uni-

Jes dades escolares durante o horário de funcionamento.
'

so. Os requisitos são: idade mínima de 18 anos, possuir habilitação le

Se- galou ter concluído curso de habilitação na área ou disciplina que
Ja, pretende atuar, estar freqüentando ou ter freqüentado pelo menos
lOS um ano o curso superior na área ou disciplina que pretende atuar.
vos

1 o Bola-fora
10 A Prefeitura de Jaraguá do Sul vai realizar, no dia 28, a quarta eta
de pa do programá "Nosso bairro bota-fora". O trabalho, que mobili
a. zará. dezenas de funcionários públicos, pretende recolher todo o
lis- tipo de lixo e entulho, separandO o que pode ser reciclado, e lim
,io- pondo os terrenos baldios dos bairrosVila Nova e Barra do Rio Mo-
)0- lha.
no O objetivo do programa é evitar a proliferação de ratos e insetos
bi- causadores de doenças como leptospirose e dengue. Na oporlIe
je

lunidade, a Secretaria de Saúde distribui folhetos explicativos.
A população participa recolhendo e separando o lixo e deposi-;0,
tando-o nos locais de coleta.

-

ro

Incenlivo
A Secretaria de Desenvolvimento Económico de Jaraguá do Sul

l deve criar uma comissão, com representantes dos setores público
I e privado, para estudar a possibilidade em oferecer incentivos a

5

_I empresas instaladas ou que venham a se estabelecer no Municí-
pio,

,I A comissão deverá ser criada ainda este mês e vai integrar o grupo
'I de trabalho daAgenda 21, no que diz respeito ao desenvolvimen

I
to econômico.

)11
A Associação Comercial e Industrial deverá participar das dis
cussões.

I
, I Balalhão

AAssembléia Legislativa deve apreciar, na próxima semana, o pro
I I leto do governo que transforma a 3° Companhia de Polícia Militar,
,I sediada em Jaraguá do Sul. para Batalhão de Polícia Militar.

J Caso o projeto seja aprovado, o contingente passará dos atuais
178 militares para 350.

Férias
A Prefeitura de Jaraguá do Sul concede férias de 21 de dezembro
a 11 de janeiro.Somente entram em férias os funcionários que têm
direito.
Assecretarias fazem plantão durante esse período.

. Prefeitura vai abrir concurso

para construção do novo prédio
-------_ ...----------------------.--

Edital com o regulamento para a execução do anteprojeto arquitetônico
e paisagístico será lánçado no início do próximo ano

Jaraguá do Sul- A Prefeitu
ra vai abrir concurso público
nacional para a elaboração
do anteprojeto arquitetôniCo
e paisagístico da nova sede
administrativa. O editai, com
o regulamento, deverá estar
concluído a partir de dezem
bro. Poderão participar do
concurso engenheiros, ar
quitetos e demais profissionais
da área registrados nos res

pectivos conselhos regionais.
Desde agosto, um grupo

de trobolho.cornposto por 11
técnicos da Secretaria de
Planejamento discute as su

gestões apresentadas para
definir a concepção do pré
dio, conhecido internamente
por CAM (Centro Administra
tivo Municipal),O engenheiro
da secretaria,OsmarGünther,
coordenador do concurso,
disse que o grupo está "penei
rando" as sugestões apresen
tadas e deverá concluir o tra
balho ainda este mês, en
caminhando os trabalhos
para análise do prefeito e do
secretariado,

- Tem sugestão de toda or

dem. Algumas muito boos.
mas outras inconcebíveis, Es
tamos analisando todos os

aspectos para tentarmos
definir a estrutura do prédio -

informou, acrescentando
que, por enquanto, o grupo
está na fase de triagem, sem
nenhum modelo pré-definido
doprédio.

O novo prédio da Prefeitu
ra, promessa de campanha
do prefeito GeraldoWerning
haus (PFL), deverá ser construí
do entre as ruas Bernardo

Edson Junkes

Futuro: terreno desapropriado p;;ra construir o prédiO da Prefeitura

Dornbusch e Max Wilhelm, O além dos órgãos da admi-
terreno de 33,9 mil metros nistração municipal.
quadrados foi desapropriado - Se discute a implantação
no dia 17 de março. Sãö dois, da Câmara de Vereadores e
um de 26,6 mil metros qua-' órgãos dos governos estadu-
drados entre as duas ruas e 01 e federal - completou. O
outro de 7,2 mil metros qua- governo pretende inaugurar
drados do outro lado da Max a obra no final do mandato,
Wilhelm. PROJETOS - Günther lem-

Segundo Günther, ao an- brou que desde 1989 se dis-

teprojeto vencedor, o gover- cute a construção de um

no fará as adaptações novo centro administrativo.
necessárias e definirá o pra- "Primeiro, a idéia era cons-

zo para início e conclusão truir o prédio na Praça Ân-
da obra, "O que será licita- gelo Piazera. Depois, pas-
do é apenas o projeto ar- sou-se a defender a criação
quitetônico e paisagístico. da 'Praça dos Três Poderes',
Os projetos complementa- corn a construção da
res, como hidráulico e elétri- Prefeitura e Câmara de
co. por exemplo, serão con- Vereadores perto do Fórum.
tratados posteriormente", Mais tarde, o então prefeito
explicou, informando que o Ivo Konell propôs a cons-

grupo de trabalho deverá trução do prédio próximo ao
definir ainda o que deverá atual lixão. Mas nada
ser instalado no novo prédio vingou", concluiu Günther,

Sesi realiza neste sábado Paiee - Dança e Solidariedade

T ARTEB
Você está procurando a Botoa-rte?
Pois ela mudou! Está agora com sede própria para melhor

lhe atender com cu'eados, picuetas, aplicações de
. botões em geral e fabricação de cadarços.

NOVO

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

Jaraguá do Sul - O Sesi

(Serviço Social da Indústria)
promove amanhã, sábado,
Cl partir das 13' horas, na

Praça Ângelo Piazera, o 10
Paiee - Dança e Solida
riedade. O evento deve re

unir cerca de 1,1 mil alunos,
entre 12 e 14 anos, de 18
escolas das redes municipal
e estadual de ensino, que
apresentarão show de

danças. Em caso de chuva,
será realizado no Parque
Municipal de Eventos,

- A solidariedade ficará
por conta dos brinquedos e

agasalhos que os alunos
doarão para serem distribul
dos a entidades benefi
centes. O objetivo é conju
gar a atividade artística
com a participação social -

explicou o coordenador do

Sesi no Município, Leônidas
Nora.

O Paiee (Programa de

Apoio e Incentivo ao Esporte
Educacional), criado pelo
Sesi em 1995, é uma iniciati
va que tem no esporte a es

tratégia de educação. O
programa mobiliza crianças
e adolescentes de escolas
da rede pública para desen
volver o espírito de solida
riedade, cidadania e com

panheirismo através do es
porte .

- No Paiee não importa
quem ganha ou quem per
de. O importante é partici
par, No: ranking da classifi
cação, são contabilizados

pontos pela participação,
organização, disciplina, tor
cida e animação", comple
tou Nora,
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Av. Mal Deodoro/ 776 - Centro

CZJr. 9lcgr 91ideki (_Rodrigues da ai/oß

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1
Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

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

Qavelli com

promoção de
. ,.

amvcrsano.

"bcrLo de oc8unda ii

sexte-leire ele as 20 horas.

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

Rua Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-7861

Rua Mal. Floriano Peixoto, 35 - Centro

Joroquó do Sul - SC

MANIA DE VENDER BARATO

Fone (047) 371-5800
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Foto Nilto

r--:-=;--::;:;;--==::;:;;::;;;;;;;;;:--;;;;;;-] o casamento de Lígia Carla e José
Ricardofoi acontecimento vip na ag
branca lÚJ temporada. Eles trocaram
"sim", sâbado (7), na Igreja Nossa
Senhora lÚJS Graças (Barra do Rio
Cerro). Os convidadosforam
recepcionados no aristocrático Baepe
A noiva éfilha de Celso e Isoleteda
Silva, e o noivo de José Ramos e Ros�
mary (inmemoriam) Tavares

Charles Schmauch,
com os pais Errol e
Astrid Schmauch,
inaugurou o

C 1 Sport Center,
quadra coberta com

gramado sintético,
'-- --' na Vila Lalau

/\ 3' N@�riÕ� M!lfJ� dÓ sm J�tá dia 21

(sáb®11);�� Mf4�8 @J#ÚçÖ4�{ Clube
/\1 lé�WQ ª@,*ßªl: ßMTi 4iiil@ção das

bav4M 111,Niífuf� (jM�g�Nªif$ul) c

Malu$lí;(Cikj�ffiti)DA \i�tid�mB hlcsas e

ingrc��iJ$ ���@li�M���Q; $i�mn 21. às

17 hqr@i MBiiN B$ j(töÕFíl�il sócios
R$ 29&9.. �@�L§��Bitl� ��15;�) e não

sócios R$ 25;00; SI:\�Q 4mnÄrÄi;ilizadas
226 Jri� â HMiÔJéR$ $:00 cada.

md�;; &ili árdi2hbdtl..;?
t 11��11

.

GuadiMriiri �ciíiiJá riM dl;ß 20)21 e 22.
no P�;'@t ª� f,kf,d�içt\çs, ii Ü Çounlry
Fes(4ç R\0B�(í; q\Wh pil6gijp!\ção dc

cowM&s "mtis#i§@#(íiJ r�r,IJlá e dc

S�ijf�if�'�·h��Tbf-��;I�iW�d�;h�c�::'n .

Narf";çliNª� (jçrltdªJk{�!oÜíià peão.

; �llid �� ;t��\
cqn:Mhidl\% B9�s�{S�nhol1l d� Luz

promove hail� amanhã (1_4)' a part ir das

22h3Ó{nmSl{@{ßarg;éiH!1 animação da
Bandt i3ávári[ sensação da ü II ima

Schdti.6Ilf�C t\ renda servirá para
comprá dê IHí%ríü que 'abrigaráa Iurura

..........•.•.•.•...•.. < igfej�I:'

AA��� ����A CATARINA
O cblld.lrsó Miss Santa Catarina será

alliantliil(4);nö C�ntlevcntos Cau

Hur)sen{ci"i{Jqinvillc. As misses
d.:srilarão clll íbje rípico, maiô e gala.
/\ vcncdlhr�recebcrá um CUlTO Ok.

Após o çün�tisnhaverá apresentação
dc grupos Iic dança e show com (l (,I1IPO
lat Familf Os ingressos: arquibancadas
R$ 10,00; cadeira/mesa R$ 20.(X) e

c,;t1ci�a/óÚnanite R$ 15.00. /\

prom\)çàO C do colunista social Moacir

Benytnlll,F(1hrnal A Noncia/Tv
..

B;lrnga-Wrdc).
.

Paula Letícia Martins recebe a

Confirmação, amanhã (14), na
Igreja Evangélica Luterana-Centro.

O jantar de confraternização será
no Restaurante do Parque Malwee '-..,..----------:::JI

Casal Sérgio e Magda
Ferrazza (Farmácia

Sueli/Laboratório

Santa Helena). Ele
recebeu grupo de

amigos, segunda-feira
(9), para

ßAJLEDE REJ

Socicd;Kle(Juamni (Rio da Luz II)
promove. amanhã (14), Baile de Rei. Às

13 horas concentraçäo dos sócios c

busca do rei Hilário Krcuizfeld. Às
22h30 inicio (Í{) baile que será animado

pela Banda Progresso, de Timbó.

•.•

JANGADJNHA
/\ Fundàção MusicalJangada serve

amanhã {l4Xil partir das J I horas.
delicioso galeio. nas dependências do

Instituto Educacional Jangada, a razão

de R$ 4.00 cada. Haverá apresentações
dc danças c da fanfarra c, após o

almoço, bingo com muitos prêmios.

Andréia e Valério trocaram

alianças fia mão esquerdo,
sábado (7), na Igreja São
Francisco deAssis, ricamente
ornamentada pela loja Coisas!
Coisinhas. Após a cerimõnies
convidados foram recepcion
no salão lÚJ comunidade. An

éfilha de Ambrósio (In memo

riam) e Irene Berns, e Valérioí
� � filho de Pedro e Maria Kroich

EM CORUPÁ,
Sociedade Carioca (Corupä) promove.
amanhã. (14). ·i)upcrhaiJc de lançamento
do 3°CD dbMu..,ícal Paisagem. do Rio

Grande do Sul, a partir das 22h30.

Clínica Especializada em Ortodontia

J. J. C a r Ion

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

Atende-se por Convênio ou Particular
- Tratamento Orto-Cirúrqlco
- Tratamento Corretivo para Adultos e Crianças
- Tratamento Preventivo e Interseptivo
- Tratamento Ortopédico Facial

Dr. J.J. Carlon - CRQ 717
Dr. M. Marcello Carlon - CRO 4190
Dr. Márcio A. Carlon - CRO 4546

Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege, 50
3° andar - Jaraguá do Sul - SC, Tel: 371-0421 e 372-1279

.

SIST�MA D� Al:UGUE�,

.�
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Atores da Globo fazem apresentação em Jaraguã do Sul
o universo adolescente serve de

tema para o diretor Franncis

Mayer, que esteve em Jaraguá do

Sul, na segunda-feira (9), com o

espetáculo teatral Se você me
ama ... , no auditório do Sindicato
do Vestuário de Jaraguá do Sul.

I

Otexto de Miriam Bevilacqua se

baseiaprincipalmente nas

dúvidas e descobertas que a

garotada acaba se deparando,
oonforme a infância é deixada

para trás e os hormônios

começam a funcionar. Com elenco

global formado por Raquel
Nunes, a "Cindy' da novela "Era

uma vez" (Juliana); JavaMayan,
o "Zeca" da novela "Corpo
dourado" (Caio); Roberto
Marconi (seu André); Fernanda
Barroso (Camila) e Luciano
Viana, o "Tito" da novela "Era
uma vez" (Fábio), a montagem
procurou, em 70 minutos, fazer
uma divertida viagem pelas
particularidades da juventude.
O machismo, a sexualidade,.o
feminismo e a fidelidade foram
as bandeiras levantadas.
O espetáculo contou a história de

Juliana, uma garota de 17 anos,

que precisa aprender a se virar

enquanto sua mãe está viajando.
Enquanto dribla o constante

Oelenco

global,
formado por
Luciano

Viana,
Raquel Nunes,
Roberto

Marconi,
Fernanda
Barroso e Java
Mayan já fez
mais de 600

apresentações
pelo Brasil

r,

'II

Namoro, Teen-lover, Alta
vigilância e Betty blue, entre
outros. "Na estrada há dois anos

e meio, Se você me ama ... já
passou por 110 cidades,
lotando teatros em mais de 600

-, apresentações", conta Luciano
Cavichillo que é o produtor

local. Com cara de série
adolescente e muito bom humor,
a montagem procura descobrir
os assuntos que chamam a

atenção da garotada, que '

mantém muitas dúvidas sobre
tudo e nem sempre sabe
a quem perguntar.

através de suas fantasias.
\

A questão familiar e os limites de
cada um-são temas comuns dos
trabalhos dirigidos por Franncis
.Mayer, As características de

homens e mulheres já foram
abordadas em peças como: As

meninas, Nó de gravata,

assédio do namorado, precisa
tentar se aproximar do pai, que
não lhe dá muita bola, e tentar
mudar a visão machista do irmão
em relação às mulheres. Para

ajudá-la a segurar a barra, sua
amiga serve de conselheira e,

acaba idealizando experiências

Zimmere

Isl

T

MOVEIS
EMFERRO

Rua Campo Alegre, 196
Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

TELEVENDAS:

370-1212

1!i&1111�( Estofados
.

6 � KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 37,1-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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(d�1 Sexta-feira, 13 de novembro de 1998
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2 - CORREIODOPOVO

Confira aHistória

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

HÁ8ANOS
- Em 1990, o CORREIO DO POVO servia de escada para o jaraguaense
Roberto João Eissler, que conseguia uma colocação Invejável durante a

Lubrapex/90, um evento de abrangência nacional, voltado a todos os

aficcionados da Filatelia. Roberto obteve a medalha de bronze do evento,
na classe "Literatura FilatétIica", graças a uma coluna publicada
mensalmente no "mais antigo", escrita por ele, que devia receber o

diploma, o catálogo das premiações e a medalha de bronze. Uma

recompensa significativa para quem se dedica à filatelia há muitos anos.

A Lubrapex/90 acontecia durante os dias 22 e 30 de setembro, no Centro
de Convenções de Brasília, reunindo exposições filatélicas luso

brasileiras, de nível nacional-binacional. Elas reuniam as melhores

coleções de selos dos países de língua portuguesa. Na classe de Literatura

Filatélica, Roberto enviou ao evento uma série de coletâneas de textos

que ele produziu para serem publicados no "mais antigo", que já entrou

na contagem regressiva de seus 80 ANOS de existência.

HÁ6ANOS
- Em 1992, a Seção de Coleções Especiais CE, circulante entre

professores, alunos de graduação, pós-graduação e servidores da

Biblioteca da UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina -, em

Florianópolis, recebia das mãos do nosso diretor (E. V. Schrnöckel),
atendendo asolicitação da organizadora, Ieda Maria de Souza Silveira,
em face da comunicação recebida da Furfdação Catarinense de Cultura,
da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Desporto, as seguintes
obras: DA TERRA E DO COSMOS, de José Castilho Pinto. HANSA
HUMBOLDT ontem, hoje CORUPÁ, de Gerhardt Hermann-José

Kormann, e A VIDA DA VIDA QUE A GENTE LEVA, de Eugênio Victor
Schmöckel, comemorativo dos 40 anos do "Ás de Ouro", de Jaraguá
do Sul.

HÁ4ANOS
- Em 1994, a imprensa do interior do Brasil de há muito conhecia os

planos do senador Fernando Henrique Cardoso. Quando da realização
do 100 Congresso Brasileiro de Jornais do Interior, no Centro de

Convenções Ulysses Guimarães, por convocação da Abrajori, o então

ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, submeteu-se a intenso
debate da conjuntura brasileira e os congressistas (CORREIO DO POVO
estava lá) chegavam ao topo da aspereza de intervenções, deixando
transparecer que os diretores de jornais do interior estavam diante de

uma personalidade forte, disposta (como foi) a enfrentar o estado caótico
que se implantara no País. Hoje (agora, em 1994), colhia os louros da

aprovação popular, que confia na sua mão forte para tirar o Brasil do
atoleiro em que os administradores o conduziram, pelo que necessita
de um forte suporte da imprensa interiorana brasileira.

HÁ2 ANOS
- Em 1996, a Ferj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense) realizava,
pela primeira vez em sua história, um Vestibular de Inverno. A surpresa foi

o número de calouros de outras cidades, que estavam fazendo cursos em

nosso Centro de Estudos Superiores. Fazendo uma comparação entre o

Vestibular de Verão e o Vestibular de Inverno notou-se um aumento no

percentual de alunos de outras cidades, que era' de 11 ,3% em janeiro e

passou para 24,3% em julho. Tal aumento justificava-se pelo oferecimento
do curso de Arquitetura e Urbanismo (Convênio FújlFurb) que trouxe

alunos de Joinville, Agudos do Sul, Rio Negrinho, Blumenau, Mafra e

Capinzal, além dos comuns da microrregião (Jaraguá do Sul, Corupá,
Guarámirim, Schroeder, Massaranduba, Barra Velha e São João do Itaperiú).
Outro motivo é que a Universidade de Joinville (Univille), não possui
Vestibular de Inverno, o quemotivou os joinvilenses migrarem para Jaraguá
do Sul. No primeiro semestre de 1996, havia um aluno de Joinville na Ferj,
passando para 17 alunos no segundo semestre. O percentual de jaraguaenses
diminuiu de 88,7% para 75,7%.

.-

REMINISCENCIAS

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (138) - APONTAMENTOS
Entre os papéis do acervo histórico do ex

vereador Faustino Girolla, encontramos o título
de aquisição, na Barra do Rio Cerro, de 54.876

braças quadradas, por parte deVittorio Piazera,
que representava o lote de terras, sob n° 1, do

Ribeirão das Pedras Brancas, no Município de
Blumenau (?), que o governador engenheiro.
civil Hercí1io Pedro da Luz, do Estado de Santa
Catharina, assinava em 1-671897, na

conformidade do Decreto n° 3.784, de 19-1-1867:
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Fritz von Jaraguâ - 11/98.
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)7: RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a
fim de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.944 de 10-11·1998

Cópia recebida do cartório de Felipe Schmidt • Canoinhas, neste Estado
CASSIO LUÍS PEREIRA E ELIANE TEREZINHA MARQUES DOS SANTOS

Ele, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente nesta cidade, filho de Paulo Pereira e Darci Maria

Lourdes Pereira.
.

Ela, natural de Porto União, neste Estado, domiciliada e residente em Vila Schmidt . Canoinhas, neste

Estado, filha de Pedro Marques dos Santos e Tereza Alves dos Santos.

EDITAL N° 21.945 de 10-11·1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado
MAURO JOSÉ TOMAZELI E SIRLEI BASTOS

Ele, brasileiro, solteiro, marceneiro, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada Duas

Mamas, em Schroeder, neste Estado, filho de Mario Paulo Tomazeli e Hilaria Ropelato Tomazeli.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua Pedro Floriano,
575, nesta cidade, filha de Aurelino Bastos e Denise Bastos.

EDITAL N° 21.946 de 10-11-1998
ROGERIO SCHMIDT E ANGELA CRISTINA RAHN

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente na Rua

Willy Gunther, Rio Cerro I, nesta cidade, filho de Flávio Schmidt e Wally Krueger,
Ela, brasileira, solteira, faccionista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na RuaWilly Gunther,
Rio Cerro I, nesta cidade, filha de Geraldo Rahn e Lidia Rahn.

EDITAL N° 21.947 de 10-11·1998
VALMORGUESSER E LORECI VAZ DEOLIVEIRA

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliado e residente em

Estrada Itapocu Hansa. nesta cidade, filho de Léo Guesser e Laura Feiler Guesser.
Ela. brasileira, solteira. doméstica, natural de Barracão, Paraná, domiciliada e residente em Loteamento

Souza. Três Rios do Norte. nesta cidade, filha de Modesto Vaz de Oliveira e Maria Geni de Oliveira.

EDITAL N° 21.948 de 10·11·1998
ROBERTO STRINGARI E MARIADOLORES BRAIER

Ele, brasileiro, solteiro, eletricista, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Massaranduba,
45, Vila Lalau, nesta.cidade, filho de Bonifacio Stringari e Rosalia Rangheti Stringari.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de ltoupava, Blumenau, neste Estado, domiciliada
e residente na Rua Massaranduba, 45, Vila Lalau, nesta cidade, filha de Stefano Braier e Amelia Fontanive
Braier.

E, para que' chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

"'"

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Ordinária

Através do presente edital e de acordo com seus estatutos, a Associação Jaraguaense de

Psicólogos - AJAPSY -, convida seus associados para participarem da Assembléia Geral

Ordinária, a realizar-se no dia 26 de novembro de 1998, Quinta-feira, na Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, às 19 horas em primeira convocação. Na
falta de quórum far-se-á uma segunda convocação às 19 horas e 30 minutos, com
qualquer número de associados presentes.

Ordem do dia:
I. Prestação de contas da Diretoria
2. Assuntos gerais

A DIRETORIA

Rua Domingos Rodrigues da Nova, 370 - C. Postal 532 - Fon�/fax (047) 371-2224

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

Catarina, na forma da Lei - etc.

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

Títulos contra:

Agostinho Cecato - R Adolfo Augusto A. Ziemann, Amizade - Nesta;
Agroface - Com. Repr. de Prod, Agríc. Ltda. -I{ Joinville, 4518 - Nesta;
Alido Uber - Estrada Tifa Terezinha - Nesta;
Altair P. do Nascimento - ME - R Bernardo Nerider Grubba Junior - Nesta;
Aly Ind. Com. Confecções Ltda, - R Ambrosio Pinter, 69 - Nesta;
Atled Ind. e Com. de Malhas Lt. - R 742 - Lt. Jd. Francisco, lote 161 - Nesta;
Auto Mecânica Borchers Ltda. - R. Alfredo Picolli, 400 - Nesta;
Auto Mecânica Gorges Ltda. - R João Zapella, 88 - fundos - Nesta;
Botoarte Produtos Têxteis Ltda. - R: Joinv'ille, 2222 - Nesta;
Charles Barbosa Reeck - R Albert Schneider Stenker, 890, lote 46 - Nesta;
Chaveiro São Pedro de Antonio da Costa - R Reinoldo Rau, 21 - Nesta; -

Condomínio Edif. Tower Center - R João Marcatto, sin° - Nesta;
Delmar dos Santos - R, Domingos da Rosa, s/n° - Nesta;
.Dmatej Com. Parafusos Ltda. - R Expedicionário Antonio C. Ferreira, 9 - Nesta;
Francisco de Souza - BR-280 - Km 69 - Nesta;
Ikat Comércio Representações L. - R Walter Marquardt, 910 - Nesta;
Ilda Vailatti - R CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1149 - Nesta;
Ind. e Com. de Frutas Secas Caui Ltda. - R. 3 de Outubro, s/no- Schroeder - SC;
Intercontinental Cerâmica e Artefatos - Estrada Schroeder, s/n° - Nesta;
Ivete Walter Aveia Taques - Rod. 467 - Km 70 - Nesta;
Ivone Prawutzki Morsch - R Erwino Moreira, s/n° - Corupá - SC;
Jaraguá Ind. e Com. Máquinas Ltda. - R Marcelo Barbi, sin°, lote 13 - Nesta;
Joalheria Preciosa Ltda. - ME - R Angelo Rubini, 1046 - Nesta;
Jorge Pinter Filho - R Erwino Moreira, 28 - Corupá - SC;
Lidio Rosniak - R Emerich Rysan - Nesta;
Lunepris Benet, Têxtil Ltda. - Estrada Itapocu Hansa, s/n° - Corupá - SC;
Lunepris Beneficiamentos Têxteis Ltda. - Estrada Itapocu Hansa, s/n° - Corupá - SC;
Marcos Roberto Stein - R Joinville, 2222 - Nesta;
Modal Malhas - R Joinville, 1532, sala 3 - Nesta;
Mov. Pradi Ltda. - R João Januário Ayroso, 1722 - Nesta;
Pastelaria Café Expresso Ltda. - ME - R João Zapela, sin° - Nesta;
Platano Brasil Distribuidora - Estrada Braço Sul, sin° - Schroeder � SC;
Premoldados Agha Ltda. - R 907, sin° - Nesta;
Salete Antonietto Colaco - R 581 - Ernesto Schutke, s/n° - Chico de Paulo - Nesta;
Samuel Têxtil Ind. do Vestuário Ltda. - Rod. BR-280, Km 51 - Nesta;
Silvano Machado - R Rio Hem, sin° - Schroeder - SC

Supermercado Jaraguá Ltda. - RGustavo Gumz, 359 - Nesta;
TML Transportadora Marquat Ltda. - Estrada Rio da Luz I - Nesta;
Tratormaq Peças e Assist. Téc. para Trat. L. - Rodovia BR-IOI, Km 65 - Nesta;
Veneccia Malhas de José C. Vicente - R 535, sin°, sala I - Nesta;
Darpe Ind. Com. de Malhas Ltda. - R Antonio Machado, 126 - Nesta;
Jaraguá Ind. Com. Máquinas Ltda. - HR-280 - Km 80 - Nereu Ramos - Nesta;
Lunepris Benef. Têxteis Ltda, - Est. Itaupava SIA - Corupá - SC;
MSA Têxtil Ltda. - R Manoel Fco. da Costa, 4209 - Nesta;
Rudnei Renken - R Renken, Renken - Nesta;
Vanderlei Schmeier - ME - R. Tiradentes s/n° - Nesta;

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida

intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos compareçam neste

Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou
então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da

Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 11 de novembro de 1998.
Ilton Hoffmann

Tabelião Designado

Cliente: D. Janssem Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Nada deve à empresa:

Sigmafone Telecomunicações e Informática Ltda.

�Hltf>
LOJAS E SUPERMERCADOS �IBREITHAUPT

A cada RS10,OO em compras, grátis um cupom. Casa no valor de RS 25.000,00. Fotos ilustrativas. Cert de autorização: MJf01/051156/98. "Os automóveis serão dlstribuldos conforme o regulamento.
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Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo
* Clemenceau do Amaral e Silva

O "Instituto Ayrton Senna", através da

meritória promoção de caráter nacional "Grande
Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo", em

parceria com a "Associação Brasileira de

Magistrados e Promotores de Justiça da Infância
e da Juventude", encontra-se em franca atividade

através dos meios de comunicação de massa,

jornais, revistas, rádios e TV's, objetivando a

difusão de iniciativas e ações que contribuam,
efetivamente, em defesa das crianças e

adolescentes brasileiros.
Ameritória e oportuna promoção que vem

encontrando franca acolhida emobilização social
em assegurar à infância e à adolescência a

integridade física, psicológica e moral,
preconizada pelo Estatuto da Criança e do

Adolescente, sem dúvida, ausculta eÍevada e

marcante iniciativa com aplausos da sociedade
civil brasileira.

A moralizadora promoção, amparada pela
Lei n08.609, de 13 dejulhode 1990, quedispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente,
disciplina em seu artigo 3° Verbis:

"A criança e o adolescente

gozam de todos os direitos

fundamentais inerentes àPessoa
humana, sem prejuízo da

proteção integral de que trata

esta lei, assegurando-se-lhes,
por lei ou por outros meios,
todas as oportunidades, a fim de

lhes facultar o desenvolvimento

físico, mental, moral, espiritual
e social, em coridições de

liberdade e de dignidade".

Em que pese articulações, Conselhos de

Direitos e Tutelares, medidas sócio

educativas, em perfeita simbiose com o

sistema de garantia de direitos preconizado
na Carta Magna, infelizmente, os lares da
família brasileira, desde os mais humildes

aos mais ricos vêm invadir pelos meios de

comunicação, dentre os quais jornais,
revistas e TV's, ao veicular farto noticiário
com convites imorais a menores para a

prática de atos libidinosos no mais flagrante
desrespeito às leis penais.

Destarte, comprovada a participação
ativa e criminosa de certos veículos de

comunicação que burlando a credulidade
dos usuários do sistema de televisão,
através de transmissões imorais, sem

dúvida" corroboram e maculam a imagem
da imprensa no todo de tantas glórias e

tradições culturais.
Felizmente, em boa hora, a Secretaria

Nac i o'n al de Direitos Humanos do

Ministério da Justiça, ao tomar

conhecimento desse lamentável status de

degradação moral, vem de criar Comissão

Interministerial para combater veiculações
de.tal porte via "Internet", bem assim de

outros arautos coniventes com ofertas

indecorosas e atentatórias à moral.

Aos infratores pois, desse triste quadro imoral,
sejam-lhe dado o devido corretivo com a

aplicação da lei penal.

* Ex-Chefe de Gabinete - 3a Secretaria -

Assembléia Legislativa - SC

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

Tio Eugênio
MédicoWaldemiro Mazureehen

"Posteriormente,fomos deslocados para Ponta Grossa, rumo a Itararé - a tão falada 'Batalha
de Itararé' que não houve. EmPonta Grossa, no pátio da estação ferroviária, tive a oportunidade
de ver em 'carne e osso' a figura de Getúlio Vargas, cercado do Estado Maior Revolucionário.
Em 24-10-1930, a Revolução tornou-se vitoriosa com a deposição do então presidente da

República - Washington Luiz Pereira de Souza.
Em 15-11-1930, houve o grande desfile militar da 'Vitória', na Avenida Rio Branco, no Rio de

Janeiro, de que participou o nosso batalhão, já com o nome de 'Voluntários do Paraná', enquanto
a cavalaria gaúcha amarrava os cavalos no obelisco.
Ocorre-me, ainda, que durante algum tempo fez parte de nosso batalhão o então sargento do

Exército, Leônidas, que nadamais nadamenos era do que o futuro prefeito de Jaraguá, tenente
Leónidas Cabral Herbster, nomeado pelo interventor federal no Estado de Santa Catarina,
dr. Nereu de OliveiraRamos.
Em fins demaio de 1939, em conversa de café com o então capitão Trogillo deMello, então

delegado especial de Polícia de Porto União, o mesmo sabendo de minha intenção de mudar

para Jaraguã.fez questão de me fornecer uma carta de recomendação para o senhorArthur
Müller, o qual, por sinal, era conhecido de papai, pela venda de uma máquina impressora,
usada, para imprimir o Jornal 'O Lavrador Ukraíno', entre 1924-25'.
Waldemire Mazureehen contá alguma coisa de sua profissão: 'Quando vim para Jaraguá,

o doutor Renato Câmara era diretor do hospital, localizado lá no morro, perto dos

Czerniewicz. Fiz amizade e nos dávamos bem. Apenas não podia operar no hospital que
era privilégio dele, Renato"'. Voltaremos. Até a próxima.

Sexta-feira, 13 de novembro de 1998

JARAGUÁ DO SUL
TERRA DA PROMISSÃO

H orizontes bordados pelas linhas sinuosas das
montanhas que cercam a cidade. Terra onde
pulsa rriàis alto o coração de seus habitantes que

as máquinas produtoras dos bens que tanto orgulham o

povo aqui nascido.
TeusfilhosJaraguádoSul,sernpreso",beramhonrarseus
ancestrais. Basta olhar o semblante dessa juventude,
para se ter certeza de um futuro grandioso, além do hoje
ostentado e transformado em Grandeza Pelo Trabalho;
ela trilha, aperfeiçoando, os caminhos percorridos por
seus pais.
Não há corno desviar os olhos deste pujante pedacinho
de solo catarinense.

Omunicípio foi plantado em 25 de Julho de,
1876, pelos imigrantes alemães e,

posteriormente, pelos italianos. Ambos
trouxeram para cá, a saga da pertinácia que
jamais os abateu. Aos poucos, as primeiras
lavouraseospequenosengenhos. Logo-logo,
as oficinas artesanais.

Surgiram os carpinteiros, pedreiros,
marceneiros, pintores, tecelõese outros artesãos,Os anos

��==�=o ���I foram passando e com eles a explosão do progresso que
� aí está,

Deus que não economizou a cor verde ao pintar esta

magnífica tela que retrata Jaraguá do Sul, ainda gravou,
indeleveLmente,nocoraçãodosjaraguenses,aEsperança,
emuito mais, a Certeza de um FUTURO PROMrSSOR.

Nilton Matheus
Icrnalíste, EscritorePoeta
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A questão do lixo
Quando as fontes eram sagradas ...

não recebiam lixo. Você jogaria lixo

em um lugar sagrado?
Da mesma forma displicente com

que nos livramos de um copinho de

café, todos os dias descartamos cerca -

deum quilo de lixo. Mas será que todos

os produtos descartáveis, que se

Iransformam rapidamente em lixo,

significam ganhos reais em termos de .

qualidade de vida? Será que é porque
nos acostumamos tanto com a

facilidade de repor o que jogamos fora,
que agora acreditamos que tudo pode
ser descartado e reposto rapidamente,
inclusive nossos maridos, esposas e

namorados, nossos velhos e nossas

crianças?
O lixo demonstra que todas as

nossas ações têm conseqüências e estão
imegradas ao todo. Se neste momento

acionarmos o lado direito do nosso

cérebro. poderemos lembrar a imensa

quantidade de testemunhos que já

deixamos, nesta nossa tênue passagem

pelo planeta Terra. Entretanto, a plena
atenção aos simples atos do nosso

todo-dia e alguma forma de

participação na redução, reutilização
e reciclagem desses resíduos nos

aproxima da natureza e nos ajuda a

resgatar o sagrado que ela representa.

· No que o "yoga" tem me ajudado?
· Melhorei minha saúde em que aspecto?
· Que mensagem deixaria para as pessoas sobre o "yoga"?

Nome: Ivone Schreiber
Profissão: do lar
Data: 14/10/98
'O yoga me deu muito equilíbrio, Aprendi afazer uma

coisa de cada vez sem me estressar. Faço as

alimentações com calma e todas as coisas que tenho a

fazer. "0 yoga fa: a gente se sentir mais gente".

9Julru de cyogé1
Com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da Vida'"

I! aula grátis
Rua Emilio Stein, soe= - Centro

(Rua do Edifício Carvalho)

Horários
Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terçaa-feira: 18h30 às 20 horas
Quarta-feira: 19 horas às 20h30
Quinta-feira: 8 horas às 9h30
Quinta-feira: 19h30 às 21 horas

K� Kastrup &

� Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

RuaDomingos
ROdrigues da Nova 303
Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC

Manipulação de Receitas

Médicas, Produtos Naturais,
Cosméticos e FLorais

Alcssandra Klei/1
da Silva eosta

'larlltflcêtrtica rewolfsável
eR'l3295

R. Domingos da Nova, 145 -

Centro - CEP 89.251-640

Jaraguá do Sul - SC

Fone: (047) 372-0764

CORREIODOPOVO - 5

55 ANOS

Breve história da SociedadeDesportivaAcarai (II)

Com o novo nome, conti
nuavam os jogos amistosos,
reuniões sociais e dançantes, o
que agradava a galera. Mas
como tudo que se faz com

vontade e dá certo, também

chegou o momento em que a

sociedade teria que partir para
coisas mais sérias.

Em 1946, chegou esse

momento, quando a sociedade

participou do primeiro campeo
nato municipal e eram registrados
os seguintes atletas: Amo Müller,
Vergundes Krause, Nitalci

Piazera, Faustino Girolla,
Waldemar, Olindo e Lindolfo

Maba, Arduíno e OrestesMurara,
Eugênio eLeopoldo Stahl, Justino
Pereira, Osni e João Airoso,
Amandus e Victor Emmen

doerfer, Geraldo e Hermenegildo
Cardoso, Alvan Karsten, Luciano
da Silva, Juvenal Soares; José
Cordeiro, Oswaldo NieIs,
Helmuth Kienen, Hugo Piazetzni,
Letore Lombardi e Helmuth
Hansen.

Desnecessário dizer que a

Sociedade de Desportos Acaraí

INFORMATIVO PAROQUIAL -14 e 15/11/98

SÁBADO
15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

SETOR MATRIZ
DOMINGO

07hOO, O,9hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - São Cristovão

09h30 - São Benedito17h30 - São Luiz (Ia Eucaristia)
17h30 - Rainha da Paz

NOSSAMENSAGEM

Nada de desânimo!
Somos convidados a refletir no fim de nossa história pessoal e

da história humana. Não devemos perder tempo vivendo de

qualquer maneira, mas em direção à eternidade. Na liturgia deste,
final de semana, não se fala do fim da terra, mas sim do "fim do

mundo", dominado pelo pecado, pelo sofrimento, pela injustiça e

pelo ódio. Este será aniquilado - diz o Senhor - e cederá seu lugar
ao "mundo novo" que já começou nos momentos da morte e

ressurreição de Cristo.

Os cristãos devem estar conscientes de que o mundo /laVa

deve ser constituído aos poucos, com muitos sacrifícios ... e ser

começado-dentro de cada um. (Lc, 21,5-19)

Apoio:

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

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105
Ed, Florença - l° 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

conquistava a honrosa posição de
vice-campeã.

Nas páginas do CORREIO DO

POVO, ficaram para a posteridade
o que foram os jogos em que
intervinham as equipes do Acaraí
e do Baependi, em partidas
amistosas ou de campeonato
levando em nível de Jaraguá do

Sul, as jornadas esportivas do Rio
de Janeiro, onde o Flamengo e o

Fluminense travavam verdadeiras

batalhas, tanto que o comentarista
esportivo do jornal, Egon Ehmke,
rasgava manchete, comparando
os contendores jaraguaenses
como FLA X FLU. Até alguns
torcedores alemães ou descen
dentes que aderiam ao futebol -

o Chico Fischer, de saudosa

memória, descendente de

húngaros, torcedor do Baependi
- mastigava os cigarros que
punha na boca, ao invés de

fumar, várias carteiras, quando
a coisa não ia bem dizia
Faflucht (de Verflucht), o que
queria dizer amaldiçoado,
quando a bola não entrava no

gol adversário.

Gráfica e

Editora
CP Ltda.

- CARTÔES DE VISITA

- RECEITUÁRIO MÉDICO
-LAUDAS PERSONALIZADAS

- PASTAS

- FICHAS DE ESTOQUE

- MANUAIS TÉCNICOS
- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS

- BOLETINS INF.I 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
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Luciano Sales grava o primeiro CD
solo da carreira

CD SOLO
'r:jij=O músico Luciano Sales,
baterista da banda

jaraguaense In Natura, acaba
de gravar o primeiro CD

solo da carreira. São 13

canções inéditas, de sua

própria autoria, gravadas no

estúdio MG Digital, de
Jaraguá do Sul. Foram mais
de sete anos de dedicação
em cima deste projeto, que
já começa a despertar o
interesse de empresários do
eixo Rio-São Paulo. No CD,
Luciano canta e toca

guitarrra, baixo, teclado e,

evidentemente, bateria. Os
estilos são variados,
mesclando entre o pop, funk,
reggae e rock. "Eu não saí
da Banda In Natura. Apenas
fiz um trabalho solo. Tive
vontade de gravar e fui à
luta! Fiz praticamente tudo

CENTERRScOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

sozinha, contando 'apenas
com a ajuda do Miro

(guitarrista da In Natura) e

do Gegê (tecladista)",
afirma. Em breve, o CD
estará disponível nas lojas
da região, embora já possa
ser adquirido através do

telefone 371-8279. O
trabalho é de qualidade e

produzido por um músico

aqui da terra. Merece o

prestígio da moçada.

FESTA DE ,
ANO DO
COWSOYS
r:jij= A sexta-feira 13 será de

arrepiar na Eleven. A partir
das.23 horas, as portas
estarão abertas para a

comemoração do primeiro
aniversário do Cowboys Bar
e Restaurante, considerado

QUICK
DOG

um dos points mais
badalados da cidade. Para

garantir a animação da noite,
os organizadores chamaram
a Banda In Natura, que aos

poucos vem conquistando
seu espaço com

I

apresentações marcantes em

Jaraguá do Sul e região. Para
completar, haverá .

distribuição de tequila e

margarita, além de sorteio de

chapéus e camisetas. Ao

preço de R$ 7,00, os
ingressos antecipados estão

sendo vendidos no Vip,
Garage Best Audio,
Benetton e no Cowboys.

SALI HAI
r:jij=J á no sábado (14), todos
os caminhos levam ao Bali
Hai Summer Club, em
Piçarras, onde estará
acontecendo a pré-abertura
da temporada 98/99. Como

já é de costume, os rostinhos
mais bonitos do Norte -

catarinense estarão

marcando presença. A

grande novidade da noite
fica por conta da

inauguração de uma piscina,
que estará à disposição da

moçada.
,

RUIDOS
r:jij=Com os avanços da

tecnologia sendo usados
erroneamente e com a

criatividade de mau gosto de

alguns lunáticos, o talento
musical está sendo deixado de

lado, dando espaço para um

monte de ruídos. Senão, o que
dizer das .estranhas versões

que deram a três verdadeiros
hinos dos Stones -

Satisfaction, Angel e Start Me
Up. Fãs da banda inglesa,
considerada p'or muitos a

número um do rock-and-roll

mundial, estão pasmos com o

bate-estaca inserido nos
. acordes das legendárias
canções. Reconhecem e.dance
music como um estilo musical

inovador, que veio para dar

mais rit\mo às pistas. Mas

numa coisa são unânimes:
transformar sucessos

consagrados do rock-and-roll
em balaiada é uma agressão
aos ouvidos. É pura falta de

talento para criação de novas

composições e uma verdadeira
invasão de privacidade. Não
adianta forçar a barra, não
combina mesmo. Criar
realmente uma nova música,
com arranjos e melodia, ao
que parece, está ficando cada

vez mais raro. Infelizmente, os
verdadeiros músicos estão

perdendo espaço para a

tecnologia. Canções eternas
estão ganhando novas

roupagens robóticas,
desconfortáveis. Bom senso,

urgente, para aqueles que
adoram copiar o que já está

prontinho e colocam umas

batidas diferentes, e saem

dizendo por aí que fizeram:

uma obra de arte. "Tadinhos"!

RECORDE
r:jij=Público recorde esteve

presente no Café Confusão,
no último sábado (7), na
promoção Sol Malagueta.

\

A

jaraguaense
Fernanda

Ronchi,
integrante.
por várias

vezes da

seleção
catarinense
de Voleibol,
na categoria

Infanto- .

Juvenil,
embarca

para Porto

Alegre, no
final do

mês, pl!ra
participar
dos Jogos

da

Juventude
Brasileira

DISQUE-LANCHE
, .

371-5309

Restinhos bonitos de Jarag
do Sul, cidades vizinhas e

de Curitiba conseguiram
transformar a noite numaj
melhores do ano. Com lotar
máxima, o C.C. ficou peque
para abrigar tal!ta gente. O
calor foi o vilão da noite. O
melhor mesmo foi curtiro
bom som da rapaziada da
Banda Displicência, de
Joinville, que se apresentou
na área externa do point, on

a temperatura estava mais

agradável."

SKATE
r:jij=O amigo Éder C. Otto, da

.

Ponto Certo Moda Jovem,
convoca a galera da rampap
um passeio a Curitiba,
programado para o próximct
28. Skatistas de toda a região
terão a oportunidade de

conhecer e praticar manobras
radicais na pista do Skate Pa

Drop Dead, conhecido ponto
de encontro das feras do

esporte. Maiores
informações podem ser

obtidas na própria loja,
localizada no Calçadão, 3ij

Filmagens& FotogrGfiOS

Fone: 37D-1703
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Santa Catarina - Balneário Camboriú
- Vendo ponto e instalações
imobiliárias na área central. R$
12.000,00 mais aluguel de R$
350,00 por mês. Tratar 367-1500.

Alugo apartamento em Balneário
Camboriú na quadra em frente ao

mar, com 2 quartos - R$ 50,00 a

diária. Tratar 367-6930.

Vende-se loja montada cl móveis e

estoque no Portal Jaraguá. Tratar
371-9887.

Vende-se casa com 2 pavimentos
com construção, na Vila Nova, boa
localização, com suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, 2 garagens e demais
dependências. Faz frente com 2 ruas.
Aceita-se terreno, carro ou caminhão
no negócio. Tratar fone 370-7612
com Alido ou Simoni.

Vende-se casa de alvenaria de

114 - Casa em alvenaria c/ 1 suite + 2 quartos - toda murada - Jaraguá Esquerdo - R$ 45.000,00
115 - Casa em alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m' - R$100.000,OO

APARTAMENTOS

VENHA NOS VlSITARII! APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO
"RESIDENCIAL GEHRING"

201 - Ap. em construção no "Residencial Bartei" - próx. Tenninal Rodoviário - Ent. R$ 13.500.00
+ 5 anos de financiamento.
202 - Instalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensílios necessários para
funcionamento - R$ 60.000,00
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 + finànciamento

208 - Apto. "Residencial Tulipa", em construção, ent. R$ 24.000,00 + parcelas
209 - Ap. Ed. Virginia com t quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00 + financ.

I

212 - Apartamento "Ed. Sta. Terezinha" Centro - c/ 1 suite + 2 dann. + dep. emp. comp. - R$
65.000,00
213 - Cobertura no Edifício"Argos" na Rua Jorge Lacerda - Centro - R$ 160,000,00 - acena apto.
em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m' - R$ 65.000,00
215 - Ap. c/ 1 suite + 2 quartos no "Edificio 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/ 48Om' - R$ 25.000,00
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930,18m' - R$ 400.000,00 - parcelado
305 - Terreno em Guaramirim - c/1.350m' - fundos Supermercado Brenhaupt - R$ 40.000,00-

negociável
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos, 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$14.000,OO entr.+11x de R$ 345,00
310- Terrenona Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m'- Beira Mar- R$ 60.000,00
311 - Lote c/538m', próx. Faculdade - R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$250,OO
312 - Terreno na Walter Marquardt com 66Om', c/ 22m de frente pi asfalto - R$ 35.000,00
313 - Chácara no Poço Dantas com 1 03.000m' - R$ 25.000,00
314 - Área de 165.000,OOm' na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
315 - Chácara no inicio do Molha com 150.000m'. - R$ 230.000,00
316 - Área de 7.066m', sem benfenorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/1.300.000m' - c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc. - R$
350.000.00
318 - Terreno de esquina na Rua Aloisio Boeing com 546,60m' de área - R$ 32.000,00
319 - Terreno na BR-260 JguáJCorupá c/9.627m'- R$16.000,OO

175m2• Rua Horário Pradi, 339 -

,

Jaraguá Esquerdo, próximo Colégio
Cristina Marcattto. Terreno 15x27.
Tratar 370-7558 à combinar, aceita
carro.

Precisa-se de representante para
pronta entrega - Confecção - para
Jaraguä do Sul e região. Tratar 372-
2285 ou 973-3341.

Vende-se terreno com 640m2,
localizado em Schroeder III. Valor

R$ 8.500,00 ou troca-se por carro no

valor até R$ 3.000,00 o restante em

dinheiro. Falar com Jair Schreiner.
Vila Amizade, Rua São Bento.

Vende-se 2 casas de alvenaria novas,
uma com 140m2 e outra com 76m2•

Acabamento classe "A". Valor R$
98.000,00 as 2 com terreno de

450m2• Bairro Czemiewicz, próximo
Lot. Champagnat.. Rua Paulo
Benkendorf, 215. Tratar no local.

COIVIPR.A. - VENDE -

,.A.LUG.A. - .A.DIVIINISTR.A.

Ref. 1413 • Casa alvo - Próx. Ferj - 3 dorm, garagem e demais dep. - cl 89,35m2 - R$ 38.000,00

Ref. 1240 - Sobrado antigo - Centro, cl 3 salas cornI. alugadas, estacionamento próprio e apto. cl 180m2 - Centro - R$ 160.000,00

parcela
Ref. 1277 - Casa de alvo Ilha da Figueira cl 140m2 - cl 3 dorm. - terreno cl I. 190m2 (total) - Ilha da Figueira - R$ 48.000,00

Ref. 1291 - Casa de alv, Amizade - cl 270m2 - terreno cl 20.000m2 - I suíte + 3 dorm. - Bairro Amizade - R$ 90.000,00

Ref. 1312 - Casa cl 80m2 - Ilha da Flgueira- 3 dorrn. e demals dep. cl edícula nos fundos cl bwc e quarto - terreno cl 465m2 -

R$ 27.000,00

Ref. 1319 - Sobrado Vila Nova- cl 256m2 - Vila Nova - I suíte + 3 dorrn. - cl piscina - R$ 110.000,00

Ref. 1332 - Casa mad. Vila Lenz!- cl 69m2 - Vila Lenzi - R. Irmão Lenadro sInO - 3 dorrn, - R$ 18.000,00

Ref. 1381 - Casa alvo Água verde- cl 108,37 - 3 dorm. próx. Recreativa Breithaupt - terreno cl 559,nm2 - - R$ 23.000,00 +
,

Financ. CEF

Ref. 1395 -Casa alvo Chico de Paula- cl 160m2 - 4 dorm. + 2 dorrn, - inacabada - R$ 32.000,00

\Ref. 1394 - Sobrado W. Rau- cl 210m2 novo - I suite cl sacada + 2 dorm., salão de festas cl churrasqueira, rnesaninc - Lot.

Resid. Renascença - W. Rau - R$ 128.000,00 quitado ou R$ 68.000,00 +Financ. R$ 600,00 pl mês.

Ref. 14jU: Sobrado - Nova Brasflia/Centru- cl 250m2 - 3 dorrn. + I suíte cl hidro, central de gás, varandas + 3 salas comerciais

térreas alugadas - R$ 110.000:00

Ref. 2196 - Terreno cl área de 49.266,20m2 - R. Vidal Flávio Dias - à 1500mts da BR·470· Gaspar/Blurnenau - R$ 35.000,00

aceita carro e saldo em 6 vezes.

Ref. 2198 - Terreno cl 346,50m2 - Lto. Blumengarten, lote 2· Amizade - R$ 16.000,00
Ref. 1386 - Casa alv. cl 130m2 - Jaraguä Esquerdo- cl 5 dorrn., 2 bwc, toda murada - R$ 18.000,00

Ref. 1416 - Sobrado cl 244m2 - I suíte cl hidra + 2 dorm., 2 bwc social, varanda ampla frente e lateral, sala estar, área churrasq.
- cl energia solar - Jguá Esquerdo - R$ 108.000,00
Ref. 1417 - Casa mista cl 96m2 - 3 dorm., bwc e demaisdep. - terreno cl 582m2 - Centro - R$ 60.000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA.

32()' Terreno com 1 O.OOOm' na RuaWolfgangWeege - R$ 20.000,00 - Próx. Fleischámm
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m' - R$ 25.000,00
322- Terrenona Rua Goiás- na Vila Lenzi - com 561,34m'- R$1-2.000,OO- negociável
323 - Terreno c/ 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - Terreno c/ 448m' - JaragiJá Esquerdo - Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
325 - Terreno no Lot. Dona Juliana com 599,88m' - R$ 21.000,00 - acena carro

326 - ChácaraiGuaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27.000,OOm' - R$
12.000,00
327 - Lote na Figueira próx.lndumak - R$.10.000,OO
328- Terreno com 860m', com 670m' de área construída, Rua Emílio Stein.
330 - Terreno em Guaramirim c/ 1.101m' de esquina - no centro - R$ 75.000,00 - aceita

caminhão no negócio.
331 - Terreno/Guaramirini próx. Laboratório na Rua do Hospital- Rua João Butschardt

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da Milium), nº 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

\EN:lI!S
CASAS

101 - Casa no Bairro Czerniewk:z, num terreno de 900m' - R$ 69.000,00
102 -Casa em alvenaria c/ 270m' no ano - 1 suite + 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 - aivenaria - 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$·50.000,OO
107 - Sobrado em Curitiba - PR - R$ 40.000,00 - Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do
�-�

.

108- Casa em Guaramirim c/+ou-4QOm'+ 1 galpão em aiv. + 1 ascrâórío ern alv. Troca

por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal pl clinica 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-260 - 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 cl 1202m' próx. Duas Rodas - R$ 230.000,00
113 - Casa de madeira no João Pessoa - R$ 14.000,00

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E ZELAR

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

401 - Salas comerciais com SOm' - 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$ 460,00
404 - Sala comercial com 130m' - Barão do Rio Branco eSQlleopoldo Malheiro

405 - Sala comI. c/ 45m' - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala com. c/ 150m', próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewk:z
407 - Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal- R$ 130,00
408 - Casa com 2 quartos no Czemiewk:z - R$ 230,00 ,

409 - Sala comercial com 30m' - próx. Caixa Econõmica
410 - Apto. com 2 quartos "Ed. Ender" - Rua Joinville - R$ 350,OOlR$ 400,00
411 - Casa de madeira na Vila Lenzi com 4 quartos
412 - Apto. no "Isabela" c/ 1 suite + 2 quartos e com linha telefônica - R$ 450,00
413 - Apto Ed. Carvalho com suite, 2 donnitórios, dep. emprego - Centro
415 - Casa de madeira no bairro Ana Paula IV - com 3 quartos - R$ 210,00'
416 - Casa na Rua Preso Eprtácio Pessoa - ótimo ponto comercial - R$ 350,00
417 - Casa em alvenaria com 1 suite + 2 qtos na Rua C.ampo Alegre - R$ 440,00
418 - Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula com 500m' (novo)
419 - Apto. com 3 donn. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$ 400,00
420 - Apto. com 2 dann. 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 Emmendoer1er - próx. Weg I

423 - Quitinete proximidades da DelegaciaiMilium - R$ 200,00
426 - Casa em alvenaria c/ 3 donnitórios - Bairro Ana Paula - R$ 260,00
427 - Apto. c/ 3 dormftónos na Eprtácio Pessoa - R$ 300,00

.

428 - Apto. com 3 dormitórios na Venâncio da Silva Porto - R$ 350,00
429 - Casa em alvenaria com 3 oormtörtos na Leopoldo Janssen - R$ 450,00

RuaPadePedro Francken,65-CenIro
FoneIFax:(047)372-3412-Creci17�

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

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

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

COMPRA - VENDE - ALUGA
CRECI B240

VENDA RÁPIDA E SEGURA
• Sobrado em construção no Renascença com área de �Om2 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 1,3 quartos, 130m2 - R$ 15.000,00 negociáveis, aceita
carro.

• Casa de.central ótima localização c/300m2 e terreno c/700m2. Valor R$ 150 mil negoc.
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 Guaramirim perto móveis Tironi com 270m2 semi-pronta com terreno de 420m2.
Valor R$ 25.000,00 aceita chácara.
• Casa ótima localização Rua Equador, nO 83, c/170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa alvenaria no Ana Paula c/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.
VENDIDO. Apto. Edifício Jaraguá - Centro - 2 quartos mais dependências - R$ 24.000,00
mais financ. R$ 80,00 mensais.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. c/2 quartos no Rau - R$ 7.500,00 + R$ 118,00 mensais
• Apto. Cond. Amizade c/3 quartos - R$ 15.000,00 + financiamento

• 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,OOm2 - R$ 60.000,00,
negociáveis ..
• Terreno Ilha da Figueira Lot. Piazera I com água e luz - R$ 8.000,00 negociáveis.
• Terreno plaino c/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$80mil. _

• Terreno: ótimo terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo c/1000m2 rua calçada plaino. R$ 32.000,00
• Terreno c/2.500m2 no Jaraguá Esquerdo c/ casa de madeira ótimo local para descanço
- R$ 30.000,00

VENHA PARA A MELHOR PRAIA DE SC
ITAPEMA - MEIA PRAIA

COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE
CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.

TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

Rua Epitácio Pessoa, nº 60 - Centro
ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: (047) 372-1347
PLANTÃO: 371-4926

LINDAS GAROTAS
Jaraguá do Sul

e Região
Atendimento: até às 00 horas

SIGILO ABSOLUTO

Fone: 371-6475
VENDE

TERRENOS
1 - Terreno C/343,OOm' (12x2B,7), defronte aCiluma, na Barra - 6ic R$ 3.000,00
2 - Terrenos lot. Ouro Verde, após aMalwee Malhas -1 0% entrada e saldo em até 50x - R$l 0.000,00
3 - Terreno c/448,OOm', lot. Papp, Rua 541- R$ 19.000,00
4- Terreno c/672,OOm' (20x33,60), lote n' 25, Condomínio Azaléias· R$ 21.000,00
5- Terreno c/3.4BO,OOm', loteamento San Joseppe, Vila Nova- R$ 45.000,00
6 • Terreno c/ 434,OOm'· Residencial Imperador, bairro São luís - R$ 11.000,004 parcelas
7- Terreno c/3B4,OOm', Bairro São t.uu- R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00
8 - Terreno c/5.000,OOm'· Rua Horácio Rubini, Rio Cerro I· antes da Nanete Malhas· R$ 45.000,00
• R$ 10.000,00 entrada saldo parcelado
9 - Terreno c/BOO,20m" lot. do Papp, na Barra, área nobre- R$ 16.000,00
10- Terreno c/450.00m'· lot. Versalhes IV· Bairro Amizade· R$ 15.000,00
11 • Terreno c/ 383,62m', lot. Werner Marquardt. na Barra· R$ 11.000.00- até 4 parcelas
12 - Terreno c/673,5Bm' • Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra - R$ 20.000,00-50%
entrada- saldo parcelado- aceita carro até valor do terreno.

13- Terreno c/462,OOm' (14x33) lot. Rosá, rua asfaltada, na barra- R$ 12.000,00 em parcelas
14- Terreno c/390m'· Rua Martin Sthal, atrás do Forum, Vila Nova- Valor R$ 29.000,00
15- Terrenoc/329,OOm' (14x23,50)· R. Ernesto l.essrnann- Vila Lalau- R$ 13.500,00 aceita carro

até R$ 8.000,00
SíTIOS

1 • Sítio c/62.500,OOm', Tifa Rapp, distante 3.500mts da Malwee • R. Exp. Arnoldo Hornburg c/ casa
de alvenaria c/150,OOm' e do caseiro em alv. c/50,OOm', piscina c/77,OOm', água natural- aceita
outro imóvel no negócio· R$ 30.000,00

.

2- Sítio c/267.500,OOm', edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com peixe I(tilápia, caccudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, c/ 190.000,OOm' de pastagem, localizada
Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com cavalinho,
caminhão Mercedes) • R$ 40.000,00

CASAS
1 • Casa de alvenaria C/70,OOm' e mais 70,OOm' referente garagem, churrasqueira, lavanderia, 2
banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 carros- Rua 25 de Julho, 884- Vila Nova- R$
55.000,00 • Aceita troca por apto em Camboriú.
2- Casa em alvenaria C/192,OOm', terreno com 800,OOm' (20x40), Rua Angelo Rubini, 1.030, Cenlro
da Barra- R$ 110.000,00 • aceita outro imóvel como parte de pagamento.
3- Casa madeira c/138,OOm', terreno 429,OOm' (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
4- Casa alvenaria 169,00m', um rancho c/160,OOm', terreno c/3.986,OOm' (41 x97) na Rua Walter

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

2.500,OOm'), carro até R$ 5.000,00 saldo a combinar.

LOCAÇÃO
1 • Sala comercial c/ 33,OOm', Rua Angelo Rubini, 1197- R$ 200,00
2 • Sala comercial c/ 50,OOm' • Rua Angelo Rubinl, 1256 • ao lado da Igreja da Barra- R$ 270,00
3- Sala comercial c/ 36,OOm', Rua Ângelo Rubini, 972 • R$ 270,00
4- Sala comercial C/..34,62m'· Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege • R$ 220.00
5- Sala comercial c/ aproximadamente 30,OOm'· Rio da luz I, próx. Nanete Malhas· R$ 120,00
6 - Sala comercial C/120,OOm'· Rua Walter Marquardt, próx. Carrocerias Argi· R$ 250.00
7- Apartamento c/2 quartos, garagem· lot. Papp, na barra- R$ 290,00
8- Apartamento c/3 quartos, uma suíte, garagem, lavanderia, próx. Carrocerias Argi • R$ 350,00
9 • Apartamento c/ 3 quartos e demais dependências· Rua Bertha Weege, 3086, na Barra- R$

180,00
10- Apartamento c/3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete Malhas

I·���OO .

11 • Apartamento c/ 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia· R. Egídio Busarello, na Barra· R$ I150,00
12- Apartamento c/2 quartos, 92,OOm', garagem, Ouro Verda- R$ 230,00 I13- Casa de aívenana c/3 quartos, garagem, murada, Rua 721, próximo lot. Ouro Verde- R$ 230,00
14- Casa de alvenaria c/2 quartos e demais dependências - lot. Hanemann· R$ 170,00 I
15 - Casa de alvenaria (meia água de fundos), c/ 1 quarto, Rua luiz Bortolini, 45 • R$ 100,00
16- Casa de alvenaria c/3 quartos, murada, lot. Rasá· R$ 280,00 I
17, Casa dealvenaria c/2 quartos e demais dependências, Rua Verônica D. Rosá, fundos, 64- R$ I120,00
18- Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem e demais dependência, Rua Verônica D. Rasá, na Barra I
• R$ 250,00
19- Casa de alvenaria c/2 quartos, garagem, atrás do Parque Malwee • R$ 180,00 I
20- Casa mista, 3 quartos,lavanderia, garagem, churrasqueira, Rua Ângelo Rubini, 952 - R$ 350.00
21 • Casa de madeira, 3 quartos· Rio Cerro II· R$ 130,00 I
22 • Casá de madeira c/3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra- R$ 180,00 I23- Casa de madeira c/2 quartos, garagem, Rua luiz G. Ayroso • Jaraguá Esquerdo- R$ 200,00
24- Galpão em alvenaria c/260,OOm' • Rua luiz Salier, na Barra- R$ 600,00

Vende-se trailer/-lanchonete 2,20
x 4,20 em alumínio. Cobertura

30metros com equipamentos. R$
1.600,00. Contaro 975-2364.

Vende-se esteira computadori
zada Atletic Runner, excelente
estado. Valor R$ 280,00.
Telefone 370-8291 com Clara ou

Magda.

Vende-se casa com ponto
comercial Rua da Abolição, 406,
Cohab, Vila Rau por R$
13.000,00. Tratar 370-7445 ou

975-3098.

Vendo vídeo cassete

Hi-Fi stereo com 7

cabeças, auto
limpante, função VeR

Plus, etc. Modelo
mais sofisticado da
Gradiente. Tem

garantia até janeirol
1999 (na caixa). 1+3
de R$ 97,00. Tratar

no 370-1400.

Vende-se No-Break
de 1Kva (para
computador e
impressora, fax,

vídeo cassete, etc.) 4
vezes de R$ 135,00.
Tratar no 370-1400.
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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 468m2 (I3x36) - R$ 7.600,00 de ENTRADA (entrada negociável) e
mais 20 x 2 SM
• Terreno (Ieteral Rua José Emmendorfer e João Planinscheck) - R$ 25.000,00
* Terreno com 1.050m2 - Rua João Planincheck (15x70) - R$ 35.000,00 (parcela)
*Terrenocom 324m2 - Lot. REICHOW - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 10.000,00
(negociável, aceita automóvel como parte do pagamento).
• Terreno com 600m2, edificado com uma casa de alvenaria de 140m2 a I km da

CEVAL (Rio da Luz) - R$ 16.000,00 (negociável)
• CASA: Bairro VILA LENZI- RuaElpidio Martins (próximo Colégio Giardini Lenzi)
de alvenaria de 308m2, com 4 quartos, cozinha ampla, sala estar e TV, dispensa, bwc
amplo, piso superior lavanderia ampla, bwc. Terreno com 392,00m2 - aceita sítio
como parte pagto,

Temos 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

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

TELEFONE PREFIXO 376
COMPRA-SE TELEFONE PREFIXO 370

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

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

I de 96,00m2 e galpão em alvenaria com 96m,002. Área do I
I terreno 1.1S0,00m2. Ótima localização pará ponto I
I comercial. Valor R$ 100.000,00 - negociáveis. I
I I
I Apartamentos no Residencial Jardim das Mercedes, I
I Bairro Vila Nova. Perto do Beira Rio I
I Entrada de R$ 800,00 e parcelas de R$ 209,00 I
I Aproveite a chance de morar bem.

'I

VENDE:

l,iÂ Lar Imóveis'
�� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

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

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lot. Vicenzi e Gadotti

Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula

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

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2

Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2
Terreno no Lot. 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 cl 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 LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. cl 1 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 Quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partirde R$6.406,20 + parcelas
a partir de R$ 711,80 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaryllis - Rua Ângelo TorineIli - Vila Nova
- Apto. cl 147,00m2 cl suíte + 2 Quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57.000,00 - em fase de acabamento.
- Apto. cl 125,00m2, cl suíte + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - em fase de acabamento.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos n· 301,302,501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$1.564, 17) por mês
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratta
- Apto. cl suíte + 2 Quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n· 702 cl 237,00m2 - Entrada de R$ 26.569,48 + assumir parcelas de condomínio de 2.480 Cub's fR$ 1.062,77)
n·1001 cl 241 ,20m2 - Entrada de R$ 26.998,00 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.079,92)
- Apto. cl suíte + 1 Quarto e dernats dep., 1 vaga de garagem:
n· 1104 cl 157,30m2 - Entrada de R$ 17.795,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 711,80)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 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 cl 250,00m2, ótimo acabamento. rerreno c/s.öoo.oomec.ztaooas - RioMolha; próximo a gruta - R$ 21 0.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença
- Casa com 192,00m2 - suíte + 2 Quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 70.000,00
- Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m2 - Rua Max Wilhelm - R$ 85.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria cl 125,00m2, num terreno de 945,00m2 - 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 225m2 - suíte + 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 450,00m2 - R. rerdinando Krueger s/n·, lote 132 - R$ 26.000,00

TERRENOS
- Terrenoc/350 m2- 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 c/616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 50.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotesem Ubatuba, ruaparalelaa Rua Felipe Mussi (Ruada Petrobrás), a300.metrosdapraia -entradade R$600,00+parcelasdeR$200,00,
corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 1'5.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos cl 900m2 - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, cl suite + 2 Quartos, dep.
empregada e demais dep. (sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
- Sala com mesaníno Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Galpão Industrial cl 660m2 - Rua João Januário Ayroso - Jaraguá Esquerdo
- Apto. cl 2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho, 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. c/2 Quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente � Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos e demaiS dep. - Rua Antônio Carlos Ferreira, 950
- Apto. cl 1 Quarto e demais ôep. - R. José Emrnendoerfer, 1549 - Ed. Hortêncía
- Apto. cl 1 quarto e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Erica.
- Apto. c/2 Quartos e demais dep. - R. Leopoldo Malheiro

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Walter Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.!CarlosVasel

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

�U��tIßmuÀ�) CELULAR 973-5097
'- CRECI 1762-J

VENDE
Ref. 002 - Apto. Edif. Joverli: 3 quartos; 1 bwc + dep. - R$ 55.000,00

Ref. 004 - Apto. Edif. Juliana: 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. - R$ 65.000,00

Ref. 008 - Apto. Edif. Marcolino Cipriane: 2 quartos, 1 bwc + dep. R$ 30.000,00

Ref. 020 - Casa alv.: 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha, 1 bwc + dep. R$ 55.000,00
Ref. 024 - Casa alv.: 2 quartos, sala, cozinha, 1 bwc +dep. - R$ 15.000,00

Ref. 037 - Casaalv.: 1 suíte, 2 quartos, sala, copa, cozinha + dep. - R$ 64.000,00

Ref. 038 - Casa alv.: 3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 bwc + dep. - R$ 48.000,00

Ref. 055 - Casa alv.: 3 quartos, 2 bwc, sala, copa, cozinha + dep. - R$ 50.000,00

Ref. 056 - Casaalv.: 3 quartos, sala, copa, cozinha, 1 bwc + dep. - R$ 27.000,00

Ref. 057 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc, 2 salas, copa, cozinha + dep. -

R$ 60.000,00

Ref. 059 - Terreno: 780m2, Vila Lenzi - R$ 14.000,00

Ref. 062 - Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, 1- bwc + dep. - R$ 90.000,00

Ref. 063 - Casa alv.: 3 quartos, 2 salas, copa, cozinha + dep. - R$ 61.000,00

Ref, 073 - Terreno: 392m2, Vila Lalau - R$ 15.000,00

Ref. 076 - Terreno: 392m2, Barra do Rio Cerro - R$ 25.000,00
Ref. 082 - Terreno: 767m2, Barra do Rio Cerro - R$ 14.000,00

Ref. 136 - Terreno: 3.986m2, Rio Cerro - R$ 200.000,00

Ref. 139 - Terreno: 602,70m2, Vila Lalau - R$ 27.000,00

Ref. 140 - Terreno: 1.000.000,00m2, Rio Molha - R$ 75.000,00

Ref. 149 - Terreno: 409,50m2, Vila Nova - R$ 100.000,00

Ref. 155 - Terreno: 384m2, Centro - R$ 25.000,00

Ref. 157 - Terreno: 405m2, São Luiz - R$16.000,00
Ref. 159 - Terreno: 325m2, Rio Cerro II - R$ 3.000,00 parcelado

"

VENDADECASAS

Ltda.

,

MB - Representaç,ões e
Empreendimentos Imobiliários
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, e/315m2, garagem pl 2 carros,

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

Çasa 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 L7oom2 aproximadamente, Rua particular (prolo�gamento da Rua 223 Max

Doering, . -

Bairro Czemiewiez - 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

LOÇAÇÃODECASAS
Q------------------�------------

TIPO ENDEREÇO
ALV. R. Paulo Hafemann, 170

ALv. R. Ernesto R. Sohn, 340
ALV R. Gustavo Lessmann, 121
ALV. R. Cândido Tomazelli s/n°

ALv. R. Guilherme Koelher, s/n°

SOB.' Rua Luiz Chiodini, 220

BAIRRO

Ilha da Figueira
Czerniewiez

João Pessoa

Ssehroeder

Vieiras

Jguá Esquerdo

ÁREA QTOS
I 45,00m' 03

226,00rn' 02 + I suíte

86,00m' 03

260,OOm' 05

I 56,00m' 03

I 85,00m' 02 + I suíte

99,OOm' 03

1I4,83m' 03

121,00rn' 02

35,00m' 02

130,OOrn' 02 + I suíte

MIS. Rua Antônio Gesser, 166 Czerniewiez

ALV. Rua Maximiliano Hildelrneyer, 55 Vila Baependi
ALV. Lat. Rua Jaraguá s/n° Ilha da Figueira
MAD. Rua Tereza A. Hruscka, 329 Jaraguá Esquerdo

Rua Augusto Sehwartz aolado ISO Amizade

Iii TIPO ENDEREÇO BAIRRO
VALOR R$ ;: ALV. Rua Marcelo Barbi, 468 Vila Lenzi

70.000 00 ! ALV. Rua Henrique Marquardt fundos 302 Czerniewicz
,

(ii ALV. R. Henrique Marquardt, 297 Czerniewicz
81.000,00 �! LOCAÇÃODEAPARrAMENIOS
30.000,00 q;

�j ENDEREÇO
64.000,00 M R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2

48.000,00 111 R. Preso EP.itácio Pessoa, III - Apto. 132
M R. Wadorruro Mazzurechen

48.000,00 ;'1 ------------------------------

21.000,00 Iii ENDEREÇO LOCAÇÃ�::��
53.000,00 iii R. João Marcatto, 40 - sala 10 Centro

18 000 00 ;� R. Preso Epitácio Pessoa, 651 - Casa Com. Centro
. ,

li! R. 25 de Julho, ao lado nO 133 - I· Vila Nova
13.000,00 h

N°QUARTOS VALOR R$
3 335,00
3 350,00
3 280,00

BAIRRO
B. Rio Molha

N° QUARTOS
2

VALORR$
300,00
400,00
300,00

Centro
Centro

cl suíte + 2 donn.
,

2

ÁREA
50,00m'
120.00m'
28,OOm"

VALOR$
167,00
460,00
200,00

VENDADETERRENOS

32.000,00 III IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO MASSARANDUBA

- Área térrea com

aproximadamente 600m2

- Terreno para
.

estacionamento com

aproximadamente 1.000m2

Valor do aluguel: R$ 2.000,00

LOJA com 120m2
Valor do àluguel - R$ 360,00

APARTAMENTO. com 150m2
Valor do aluguel: R$ 300,00

Total do aluguel - R$ 660,00

BAIRRO
-,

ENDEREÇO
R. Manuel Francisco da Costa João Pessoa

R. Alb. Klitzke, 1874 Vila Rau

R. "F' - Lot. Santo Antônio Nereu Ramos

R. Otto Meyer Vila Lenzi

R. Rudolfo Tepasse, 361 Guaramirim

R. Leopoldo Janssen, 251 Centro

R. Henrich Augusto Lessmann Centenário

R. Victor Rosemberger Vila Lenzi

R. Leopoldo Janssen, 337 Centro

ÁREA
5.901,OOm'
420,OOm2

360,72mi
:D33,50m2

2.340,OOm2
750,00m2
392,00m2
420,00m2

700,00m2

10.600,00 ji
6.000,00 rll
18.800,00 ;l�

����::�� i
15.800,00 I End.: Rua Jorge Czerniewicz, 42
18.000,00 Jj Ao lado Escolas Sid
101.000,00 m

� �

Área para estacionamento: 2.000m2

End.: Rua Onze de Novembro, 560'
Em frente Hotel e Supermercad? do Chico
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CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO JaraguádoSul, 13de novembrode 1998 .

F-250éa novidadeda pesada para 1999
A Ford deverá lançar em
janeiro de 1999 a

substituta da conhecida F
lODO, que mesmo após
várias reformulações
manteve o -mesmo nome

por catorze anos.

Com estilomais robusto e

moderno, a nova picape
tem a missão de tornar-se
líder no segmento, que
agora é ocupado pela GM
Silverado. A frente da F-
250 chama muito a

atenção pela imponência,
com faróis menores,
acompanhando as linhas
da carroceria, sem a antiga
moldura da F-1000. A
enorme grade com as

entradas de ar lateral e os
frisos cromados reforçam
aindamais a personalidade
desta picape. Perto dela, a
picape daGM ficou
envelhecida.
Outros detalhes de beleza
epraticidade também
chamam a atenção, como
o ousado corte na janela
das portas, a maçaneta
vertical embutida e o

prático estribo,
inexistente na F-1000.
Se por fora é bonita, por
dentro é confortável,

contando com painel
completo e agradável, em
dois tons.
A segurança não foi
deixada de lado no novo

modelo, que conta com
air bage freios ABS, entre
outros.

Há uma curiosidade a

mais que vem para deixar
omodelo mais seguro.
Trata-se de um

dispositivo que corta a

velocidade quando chega
a 150 km/h, que para o

porte do veículo é mais
do que ótimo. Ou seja,
mesmo com o potente e

�l IISAPECAS _-.�
�U, • �fjDmO
[!:aEÇAS USADAS! Fones 376-0228
USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda. 376-1289

Mais bonita,
mais robusta,
mors segura,
a F-250 vem

para brigar
pela
liderança.
Concor
rentes? GM
Silverado e

Dodge
Dakota

nervosomotor V8, a
velocidade finalserá de
150 km/h. Bem pensado,
já que a capacidade de

carga é de 1,5 mil kg,
portanto, para carregar
isso tudo, vale mais força
do que velocidade final.
Além da cabine simples,
estão previstas cabine
dupla e estendida.
Ainda surge no mesmo
estilo o caminhão,
pequeno, F-350 (modelo
intermediário entre F-250

e F-4000), que é vendido
sem carroceria, assim
como o F-4000.

GUINDASTES .f'

JARAGUA
Carga e

Des,carga
Remoções
em Geral
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AUTO MECANICA
DA BARRA LTDA.

CHEVROLET CÓDIGO DETRANSITO BRASilEIRO
Capítulo II - Dos sistema Nacional de TrânsitoVende-se Chevette, ano

76, bom estado,
R$ 1.500. Tratar:

Rua Frederico Todt, 664
ou 371-9172.

Seção II - Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art.12" Compete ao CONTRAN:
I - estabelecer as normas regularmentares referidas neste Código e as diretrizes

da Política Nacional de Trânsito;
II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trâsito, objetivando a

integração de suas atividades;
III - (VETADO);
VI - criar Câmaras Temáticas;
V - estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento

dos CETRAN e CONTRANDIFE;
\

VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI;
VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste

Código e nas resoluções complementares;

Atendemos Unha geral:

�®�gBf.iJD
.

,
. I

11����'
Telefone: (047) 376-0251

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

Vende-se Monza SLE,
ano 86, álcool, por

R$ 4.200, ou troco por
carro menor valor, .

Tratar: 371-3011 .

Vende-se Chevette, ano
93, gasolina, por

R$ 5.500,00 ou troca-se

por carro ou moto de
menor valor.

Tratar: 276-0276.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

Vende-se
Fiorino 1.5 ie,

ano 94, gasolina,
vermelho, R$ 7.300,00.
Contrato com Anderson

pelo telefone
371-2735.

FIAT

Vende-se Fiat 147 CL,
ano 86, gasolina,

motor novo,
R$ 2.250,00. Tratar:
371- 1'668 comI.
com Roberto.

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90
19 andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788Vende-se S 10, ano 97,

por R$ 14 mil, aceito
troca e financio e o

restante. Tratar:
376- 1561 com Anselmo.

Email: garcia@netuno.com.br

Vende-se Tempra, ano
93, ouro, completo,

valor R$ 8.000,00 + 9x
de R$ 370,00. Tratar

pelo telefone:
392-3141.

completo, aceita-se
carro de menor valor

ou material de
construção e assum i r
financiamento fixo.
Tratar pelo telefone

370-7612 com Alido ou

Simoni.

-DIVERSOSVende-se, troca-se ou

financia-se Tempra ano

95, completo, em

ótimo estado, valor
R$ 14.000,00. Tratar

pelo telefone:
376-1357 com Cesar.

Compramos carro

acima do ano 90,
para revenda tratar

pelo telefone
435- 1 723 ou 964-7663

com Acácio.

Vende-se Kadett SLE, ano
92, gasolina, por'

R$ 7.500,00 ou troca-se

por carro de menor valor
372-7777 com Paulo. Vende-se Tipo, ano 95,

Vidro elétrico
para Gol
2 pts

R$ 190,00

.

Alarme c
Controle

' om

R$
a Partir de

85,00

l·
I

' 'nha Com I.

antern P eta de
.

as e lar-.C'bié} com o.s fArteb/
e/etrõni re9U/agemCa e co/oc _

grátis aÇao

Kits de auto

falante (c/-4) origin,ais
,- a partir de

R$ 76,00Equipamentos
de som para
automóveis Trava elétrica,Para Golle

2
Ifi orsaPts - R$ 704 Pts _ R$

.

,00
110,00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FORD

Vende-se Fiesta 1.0, ano
97, gasolina, azul,

R$ 8.700,00. Contato com

Andersen 371-2735.

Vende-se Escort, ano 90
completo, conversível,
R$ 7.500;00. Contato:
376-0193 ou 973-9283,
oceito-se carro 100.0.

Vende-se Escort, ano 93 Gl
1.8, ótimo estado. Tratar:
973-5247 ou 370-4681.

Vende-se Corcel II, 5
marchas, ano 85, ótimo

estado. Contato: 973-5247
ou 370-4681.

Vense-se Fiesta 1 .0, ano
96, gasolina, prata, em

ótimo estado. Entrada de
3.500,00 + financiamento
de 23 parcelas fixas de
R$ 386,00. Contato com

Anderson 371-2735.

VQ K S W A GEN

Vende-se Gol Cl 1.6, ano
93, único dono, ótimo

estado, Tratar: 372-1146.

Vende-se um Fusca
vermelho, inteiro, roda
esportiva e banco de gol.

Tratar: 372-0403.

Vende-se Gol Mi, branco,
consorciado com 23
parcelas pagas de

R$ 295,00 plano de 50
meses. Valor: R$ 6.500,00

e assumir consórcio.
Aceita-se carro de menor

valor na troca. Interessados
ligar para 370-0816 ou

973-3999 com Vilmar.

Fone: 370-0676

UM NOVO CONCEITO EM VEíCULOS USADOS!

VEíCULO ANO COR COMBo

Escort 1 .8i GL 96/96 prata gasolina
Santana CLi 1.8 95/95 branca gasolina
Palio EL 97/97 preta gasolina
Escort GL 87/87 azul álcool

Escort GL 85/86 marrom gasolina
Verona LX 91/91 azul álcool

Saveiro CL 1.8 93/93 vermelha gasolina
Fiesta 1.0 4 pertos 97/97 azul gasolina
Escort L SE _ 89/89 prata álcool

Escort 1.0 hobby 95/95 prata gasolina
Escort GL 16v H 97/97 branca gasolina
Del ReyGL 88/88 cinza álcool

Saveiro CL 89/89 branca álcool

Voyage plus 86/86 prata gasolina
VoyageCL 87/87 bege álcool

Uno Mille ie ·96/96 verde gasolina
Rua WalterMarquardt, 1.855

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

MOTOART
Seu Caminho para uma Scooter

�O"'N AtO� .

�� 0.,.
GO d'

Vendas e

Assistêncta
técnica autorizada

para Scooter.

Revenda de motos
Vamaha.

Rua: Ângelo Rubini, 350

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Veículos
370-2022

CARROS

preto
branco

branco

bordô

branco

bordô

branco

cinza

vermelha

grafite
prata
bordô

97

96

95

95

95

95

94

94

94

94

93

93

92

92

92

92

91

91

91

91

89

89

89

88

88

86

85

Vectra GLS completo
Ranger STX
Parati CL completa
Tempra 16v

Kadett.GL

Gol CLi com rodas

Omega GLS completo financiado

Tempra l6V completo
D-20 S Turbo

Corsa Wind completo com rodas

Tempra
Gol GTS

Gol GTi

Chevette Júnior

Gol

Escort L

Escort GL

Kadett SLE com direção e trio elétrico

Apolo GL com ar-condicionado

Monza 4 portas completo
Goi CL

cinza

cinza

branco

vermelho

preto

champagne

prata

azul

champagne
vermelha

verde

azul

verde

cinza

Fiorino

Prêmio CS 4 portas

Opala 6 cilindros

Elba

Monza SLE

Uno CS bege

M O TOS

Moto Space (melhor preço)
Titan

Titan

Titan

verde

azul

cinza

cinza

97

97

97

96

88CBX 750 preta

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

AUTO MECÂNICA LATaRIA PINTURA

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

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -

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

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

Fone: (047) 371-3504
Jaraguá do Sul - sc
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Novo Omega continua absoluto
Símbolo de
desejo e

status, está ·de
volta e de
cara nova,
muito mais
bonito e

moderno que
o antigo
modelo. Para
fazer
concorrênc ia,
só há os

importados

o estilo do novo Omega
foge dos demais Chevrolet

produzidos no País e é uma

verdadeira torre de babel
sobre rodas,. com carac

terísticas de carros europeus,
japoneses e americanos.

Assim, mesmo sendo um

carrão deslumbrante, não
chega a ter estilo próprio, e

não fosse o logotipo com o

nome, -poderia ser con

fundido com qualquer outro
importado, o que é claro, não

chega a atrapalhar a imagem
de "superriave" que é. O
sedan vem importado da

Austrália, onde é produzido
pela Holden, subsidiária-GM,
e não deverá ser produzido
no Brasil.
Bem mais moderno,

bonito e ainda mais
luxuoso que o antigo, este
novo GM não tem

concorrentes nacionais na
mesma categoria, já que
Vectra, Marea, Mondeo e

Passat pertencem ao

segmento dos médio/
grande porte.
ESTILO - A frente, a

parte que mais chama a

a tenção no enorme' sedan,
com a grade repartida, de

elementos verticais.
Os pára-choques, de
tão rentes à car

roceria, passam a

impressão de formar'
um só conjunto. Visto
de lado" lembra um

típico sedan ame

ricano.
TECNOLOGIA/

CONFORTO - Nesse

fator, é de deixar

qualquer um de

queixo caído, a

começar pelos faróis

que atendem so

zinhos, por serem dotados
de sistema fotossensível. O

computador de bordo tem

doze funções e três mos-

condicionado, acesso ao

porta-malas, tomadas de

energia para computador
portátil emesinha com porta-

de proteção e módulo de

emergência, que funciona
assim: em caso de colisão, é

.

desligado o motor e a bomba
de gasolina, destravam-se as

portas e acende-se a luz

interna.

Ainda assim, o novo Omega
é um carro com preço
competitivo. Sai na versão
básica por US$45.370, e

completo, US$47.950,. Seu
-

concorrente mais direto, com
osmesmos equipamentos, seria
o Ford Taurus, que sai por
valor parecido. Porém, o

modelo Ford parece não ter

agradado, portanto, caminho
livre para o "absoluto".

elétrico dos bancos em

altura, distância e inclinação,
além do apoio lombar. Como
únicos opcionais. há o CD

changerpara dez discos (com
controle no volante) e bancos
em couro.

CÂMBIO/MOTOR - O
câmbio é automático nas duas
versões de acabamento,
tendo como propulsor o

potente 3.8 V6, que leva-o à
velocidade máxima de 216

km/h, com umamédia de 7,4
km/l na cidadé e 12,3 km/l
na estrada.

SEGURANÇA - Freios
com ABS de quinta geração,
airbagduplo, diversas ba�ras

tradores. Para os passageiros
do banco de trás, espaço de
sobra (mesmo!), saídas de ar

copos acoplados ao descanso
dos braços central. Ainda

para o motorista, ajuste

Excelente momente para falarmos da proteção AGF Brasil Seguros

AGF BRASIL SEGUROS

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

",.. Imóvel Area m Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. PreçoR$ Informações Gerais '\
,

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

Casa 160 3 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 I Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 150 3 I 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 1 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 273 3 I 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00C Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 - I Amizade Res. Amizade - I ° 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 I I Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/rnês (74X)
Apto. Pronto 147 3 - I Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa
Apto. Pronto 152 3 I I Centro Ed. Schiochet - 3° andar 22.000 Assumir CEF / cozo BWC

,

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 450 15,0 x 30,0 São Luiz Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 877 45,0 x 19,5 Vila Nova Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote' 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,QO
Lote 900 30,0 x 30,0 Schroeder Rua Blumenau 19.000 Negociáveis
Lote 466 18,0 x 23,5 . Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 10.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado II

Lote Comi. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urban0)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 Várias tamanhos Vilaf.au Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

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

�VOCÊ QUER CONSTRUIR E NÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE-NOS HOJEMESMO !!! ./

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
C6d. 603 - Casa alv. cl suite, 2 qtos, após Malwee - R$ 450,00
C6d. 607 . Casa alv., 1 quarto, cozinha, Bwc, Vila Lenzi - R$ 150,00
C6d. 608 . Casa mad, 2 qtos, - próx. Posto Marcolla - R$ 200,00
C6d. 613 - Casa·mad., 3 qtos - R. Ferdinando Pradi ' R$ 200,00
C6d. 618 ' Sobrado cl suite, 2 qtos, dep. empregada, próximo Loni mar - R$ 550,00
C6d. 631 ' Apto. c/ suite, 1 qto, dep. Empregada, Rua Reinoldo Rau, Ed. Paloma ' R$ 550,00
C6d. 632 ' Apto. c/2 qtos, dep. empregada, telefone, R. Reinoldo Rau, R$ 390,00 -,

C6d. 634 ' Apto. c/4 quartos na R. Reinoldo Rau, R$ 400,00
C6d. 635 ' Quitinetes no Ed. Marquardt ' Av. Mal.' Deodoro
C6d. 639 - Apto. c/2 qtos, Ed. Caetano Chiodini ' R$ 300,00
C6d. 640 - Apto. c/l qto - próx. Weg II ' R$ 230,00
C6d. 643 ' Apto. c/2 qtos ' próx. Breithaupt da Reinoldo Rau, R$ 350,00
C6d. 662 ' Sala comI. c/ 73m', 2 bwc's ' Rua João Picolli', R$ 350,00
C6d. 663 - Sala comI. em frente ao restaurante Califórnia, R$ 200,00
C6d. 670, Sala comI. com 37m', Rua Reinoldo Rau, R$ 22cí,00 ' l' piso
C6d. 673 ' Sala comI. c/ SOm' , próx. Colégio Divina Providência, R$ 270,00
CÓD. 683 - SALA COML. NOVA C/ 43m' NA RUA REINOLDO RAU - ED. MARKET PLACE - garagem - VALOR: SOMENTE Ó CONDOMíNfO

VENDA"
C6d. 259 - FIGUEIRA, Casa alv. c/ 90m', 3 quartos, Terreno c/ 567m', R$ 10.000,00 e assumir financiamento.
C6d. 508, RIO MOLHA, Sobrado alv. cf 235m', suite, 4 qtos ' R$ 90.000,00
C6d. 1107 - CASA NO CENTRO, Rua Ferdinando Pradi, de alv. c/115m', tendo 3 quartos, R$ 75.000,00 ' Aceita casa de maior valor
C6d. 1112 - IMÓVEL COMERCIAURESIDENCIAL NO CENTRO R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira c/506m', Aceita casa como parte do pagamento.
C6d. 1117 - CASA DE ALV. NOVA NO CENTRO, Rua José Emmendorfer c/230m', suite, 2 quartos, escritório, R$ 95.000,00
C6d. 1118 - CENTRO - Casa alv. c/180m' . Rua Florianópolis, R$ 77.000,00
C6d. 1353 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO, área de 130m', 3 quartos, terreno c/ 432m', próx+Escola Cristina Marcalto' R$ 45.000,00
C6d. 1352 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 91m', terreno c/480m' - R$ 44.000,00 ' Próx. Conf. Mônica
C6d. 1208 - FIGUEIRA, Casa alv. c/90m', 3 qtos. Terreno c/ 567m' , R$ 10.000,00 e assumir financiamento

,W C6d. 1251- - CASA DE ALV. NA VILA NOVA; área de 122m', NOVA, sufte, 2 quartos, R$ 68.000,00
C6d. 1252 - CASA MISTA NA VILA NOVA, Área de 140m', c/3 quartos.
C6d. 1302 - RIO MOLHA - Sobrado alv. c/235m', suite, 4 qtos . R$ 90.000,00

�, C6d. 1451 - CASA DE ALV. NO CZERNIEWICZ, c/230m', tendo suite, 3 quartos, garagem para 2 carros, R, Guanabara, R$ 75.000,00
& C6d. 1501 ' CASA DE ALV. NO BAEPENDI ' Área 400m', 2 suites, 2 quartos, saias, churrasqueira, R$ 200.000,00

C6d. 1652 - CASA DE ALV. NO CENTENÁRIO, 3 quartos, terreno c/392m" R$ 50.000.00
C6d. 1023 - CENTRO, Apto. c/ suite, 2 qtos, garagem. Ed. Barão, R$ 50.000,00
C6d. 1015 - APARTAMENTO NO ED. CAETANO CHIODINI ,c/2 quartos, dep. empregada e garagem, Entrada do Hospital São José.
C6d. 1024 - APARTAMENTO c/2 quartos, garagem na Rua Ferdinando Pradi. Troca por casa
C6d. 1026 - APARTAMENTO, c/ suite, 2 quartos, garagem, próx. Colégio Alberto Bauer
C6d. 1028 - APARTAMENTO NO ED. CRISTHIANE MONIQUE - c/ suite, 2 quartos, 2 vagas de garagem, área total: 188m', R$ 65 .. 000,00
C6d. 1033 - CENTRO, Apto. c/ suite, 2 qtos, 2 vagas de garagem, Rua Reinoldo Rau, R$ 65.000,00
C6d, 2054 - TERRENO NA BARRA, Lateral da Rua Padre Aloisio Boeing c/300m' , R$ 12.500,00
C6d. 2503 - TERRENO NO CZERNIEWICZ, Área de 14x25 = 375m' R$ 15.000,00
C6d. 2103 - TERRENO NA VILA RAU, Fundos Tecnosol 350m' (14x25) R$ 13.000,00
C6d. 2553 ,TERRENO EM FRENTE ASFALTO - Entre Guaramirim e Massaranduba, Km 10 SC 413, área de 50.000m' R$ 40.000,00

•
.

VILSON
rA.....-J.. CORRETOR DE IMÓVEIS
� ..

. CRECI 4936

VENDE
* Terreno com 1.070m2 na Rua Ernesto Emilio H_orst,'

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 ,16.058m2 no bairro Vieira à 300

,

metros do asfalto - R$ 30,000,00
* Apartamento semi-acabado com 113m2, um quarto +

uma suíte, churrasqueira, terraço, =. 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 '

APARTAMENTOS

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

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

CASAS
CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde, Aceita-se Carta de
Crédito - R$ 32.000,00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins, Lote n° 043 (22x
R$ 155,00) + R$ 22.000,00

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

R$ICASA ALV. c/212m'· Terreno cl 1.060m', Rio Molha, R$ 45.000,00
CASA MADEIRA c/ 60m' , Terreno Rua Alberto Dellagiustina. n° 165

Figueira - R$ 18.000,00
CASA ALV. c/50m'- Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270,00)- R$ 12.000.00
CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 . (26xR$I 95,00)
- R$ 12.000,00
CASA MADEIRA c/42m', Ouro Verde n° 74 (40xR$I 70,00) R$ 7.5000,00

I
CASA ALV. com 70m', Terreno c/375,oom' Ana Paula IV Lote n0027·

R$I
19.000,00

, CHÁCARA
TERRENO com 80.000m' ao, lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário 30'70
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

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

I
Rua João J. Ayroso - R$ 110.000,00

ITERRENO com 1.540m' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Scar - R$
100.000,00
TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' - lote nO 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 56Om' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

50x) , R$ 19.000,00

I
TERRENO com 336m', LoteamentoOuro 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 n0O91 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

L,oteamento
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 pare. de R$ 180,00)
R$ 1.500,00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pàrc. de 180�00) ,

R$ 3.500,00
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- parcela-se

Casa
alvenaria

200m2,
terreno

420m2, Rua
Ana Tecilla

Ferreira,
São Luís-

R$ 32.000,00

FINANCIAMOS O IMÓvEL ATRAVÉS DA CAIXA
ECONÔMICA OU BANCO BAMERINDUS

CRECI 1462-J

Terreno
375m2
Loteamento
do Juventus
- R$
13.000,00.
aceita carro

eparcelas

Casa alvenaria

94m2, terreno
345m2, Lot.
Jardim
Milbratz, Barra
do Rio Cerro -

R$ 26.000,00,
estuda

propostas

TEMOS VÁRIOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
COMERCIAL E RESIDENCIAL

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

DESTINADO À
CERÂMICAS
LANÇAMENTO

TIJOLO ENCAIXADO
Temos matrizes para

tijolo encaixado e modelo

para tijolo comum.

Contatos fone/fax:

(041) 453-1877

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 - cl 3 quartos e demais depend. - Bairro João Pessoa próx, Bebidas
Kienen - R$ 27.000.00
Casa alv. - 3 quartos e demais depend. - 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. e ou carro no negócio)
Casa mista - 115m2 - 3 quartos e demais depend. - Lotemaneto Demarchi - Sta. Luzia
- R$ 13.000,00
Casa alv. - 84m2 - cl 3 quartos e demais dependo Vila Amizade - R$ 52.000,00
Casa alv. - cl 2 quartos e demais depend. - CENTRO (Próx, Beira Rio) - R$ 55.000,00
Casa de madeira - 3 quartos e demais depend. 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 demals depend. - Czerniewicz - R$ 47.000,.00
Apartamento - cl 3 quartos e demais depend. - CENTRO - R$ 37.000,00
Apartamento mobiliado Enseada - 104m2 - cl suíte, 2 quartos, churrasq, coletiva,
garagem e demais depend. - 100 metros da praia - SFS - R$ 65.000,00 (aceita sala
comercial em São Bento do Sul)

.

Sala comercial- 65m2 - Leopoldo Malheiro - Centro - R$ 38.000,00
Terreno - 500m2 - murado, plano pronto pl construir - João Pessoa (próx, Luis Kienen)
- R$ 9.000,00
Terreno 544m2 - pronto para construir - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00
Chácara c/60.000,OOm2 - cl 1 casa (mista) galpão de 100m2, 5 lagoas, pomar área de

pastagem, poço artesiano - Duas rnarnas (próx, Sociedade Rio Camarada) - R$ 45.000,00
(aceita casa em Jaraguá)
Chácara 165.000m2 - água correntapatmtto - 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 depend. - Centro (próx, Beira Rio) - R$ 400,00
Casa mista - c/4 quartos e demais depend. - Leopoldo Diel (início Jaraguá Esquerdo)
- R$ 280,00
Apto. c/3 quartos e demais dep. - Getúlio Vargas - R$ 400,00
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

CASAS
• Casa de alvo na Rua Carla Rubia Orasse, entrada Coab, com: 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, toda murada, terreno com 15,00 x 20,00 = 300,oom2 - R$ 25.000,00 - neg. boa pl financ,

,
• Casa de alvo na Rua Pedro A. Fagundes - Vila Lalau, com 3 dormitórios, sala, copa, cozinha,

.

lavanderia, bwc, garagem, toda murada - R$ 45.000,00 - neg.
• Casa de alvo na Rua Marcelo Barbi - Giardini Lenzi, com) suíte, 3 dormitórios, 2 bwc, sala,

.

copa + coz, lavanderia, garagem - terreno com 14,00 x 28,00 = 392,00m2 - R$ 70.000,00

Casa de alv. na RuaGuilherme C. Wackerhagen - Vila Nova, com I suíte, 2 dormitórios,
sala, coz, lavanderia, bwc, sacadas nos qtos, churrasqueira, garagens, terreno com 15,00 x

21,00 = 314,55m2 - R$ 130.000,00 - nego

TERRENOS
• Terreno no Lot. Renascência, são 3 lotes 2 de esquina, na Rua Prefeito José A.

Bauer - Vila Rau
A - de esquina com 19,50 x 25,00 = 487,50m2

B - 15,00 x 25,00 = 375,00m2
C - ] 5,00 x 30,00= 450,00m2

R$ 50.000,00 nego - vende-se separadamente também

,. Terreno com casa de alvo antiga na Rua Joinville, terreno com 1.1l3,00m2-
antiga Bosch - R$ 20Q.000,00 - nego

• Vendemos casa nova de alvo com 3 dormitórios, casa com

93m2 a construir, prazo de entrega J20 dias, no Residencial
Miranda, próximo Wigando Meyer - Barra - R$ 19.000,00 à

vista ou R$ 10.000,00 de entrada + 30 parcelas de R$ 400,00
. .

mensais ou a negociar.

• Oferta: terreno de esquina com 393,00m2 - R$ 6.000,00 à

vista ou a negociar no Resid. Miranda - Temos também lotes a

partir de R$ 5.000,00 à vista.

• Terren�s no Lot. Girolla na Barra com 600,00m2 - R$
12.000,00 - nego

.....
--�-��- - ----�---------�------
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Cl1iOive
CRECI612-J

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

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

Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

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

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

Gráfica e Editora CP Ltda.

- CARTÕES DE VISITA

- LAUDAS PERSONALIZADAS

- FICHAS DE ESTOQUE
.. I

- MANUAIS TECNICOS
..

- JORNAIS PERIODICOS

- FOTOLITOS

- COMPOSIÇÃO A LASER

- IMPRESSÃO EM OFF-SET

- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
.. ..

- RECEITUARIO MEDICO -

- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS
.: PASTAS

- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

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

l :::31 l

I� {;/l l--� ��
___j é ::J
IriUMANA UIRGEN1rE
IISSESS,ORIA t:M W,H TRHAU<I;) IUtPORÁRlO

MAIS D·UAS BOAS�

OpÇÕES lDA HUMA1'A
PARA SUi\. EMPRES�A:

A PESSOA CERTA NO LUGAR CERTO,
PORMUITO OU POUCO TEMPO.

MEDICINA L'O TRABALHO =

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

Promotor de vendas (Experiência em vendas de pisos e cerâmicas)

Atendente de floricultura (sexo masculino - com experiência)

Auxiliar de produção (2° grau - sexo masculino)

Auxiliar de confeiteiro

Auxiliar de padeiro

Padeiro

Auxiliar de contabilidade (para trabalhar em Schroeder)

Auxiliar de Serigrafia

Técnico eletrônico (CD - TV - Vídeos)

Calculista de custos

Auxiliar de laboratório (sexo masculino - 2° turno)

MEDICINA AlMBULATO�.AlL =

Ofereça esta vantagem aCJI seu

pessoal e com.emore o aunlento
da proâuçã»,

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

empresa tran�lüilidade e'saúde

para seus .;funcionários e

depe:ndentes.
A IIUMAII participou dll18 a 23 do coneole mes, da
FEIltORTE -II FEIRA IIDUUTRIII.IORTE CATARlltEISE, lO
Pavllihlo da .romolul, elillSio leolO do SUl, leodo que

IleUI nlellVos IOram alcaofados com abssolulO
SIIICUIO.

.

Rua. Henrique Sohn, 33, - Cx, Posta1200 - 89.255-240
Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091

.

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

Nasce uma nova perspectiva.
demorarbem

R�idencial PHOENIX
APARTAMENTO DUPLEXo EDIFíCIO

ÁREAS
Tipo 1 - 302m2

Tipo 2 - 293m2

Tipo 3 - 266m2

Tipo 4 - 263m2

- 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

12PISO
- Suíte com closet
- 2 ou 3 quartos
- Sala íntima
-BWCSocial
- Sacada
- Dependência de empregada com BWC

independente

Rua Barão do Rio Branco
APARTAMENTOS MODERNOS COM A INFRA

ESTRUTURA E A QUALIDADE PROMA.

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 Os móveis 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

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
Fone: 371-8814
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Curtindo a área externa do Café Confusão, Mariana Marcatto (esq.),
Dayane de Assis P. Hansen, Charles Lux, Naiana S. Pereira e Karlo Sohn

OITE NOS
ARES DO
U1

(ff: A grande procura de
esas para a 38 Noite nos

ares do Sul, do Clube
tlético Baependi, marcada
ara às 21 horas do próximo
ia21, sábado, já garante
ais uma noite de sucesso

ara a aguardada promoção
avaiana. N o total, serão 234
esas em área totalmente
oberta. Cascata, fogos de

rtífico, passarela
uidadosamente decorada,
ista de dança sobre a

E'*' �'N70N'1J
@'>No próximo dia 21, sábado, acontece na Mansão Hansen, em Joinville, a festa de

-, lançamento do CD do �ali Hai, composto por 17 sucessos techno.

piscina, animação das
excelentes bandas In Natura

(Jaraguá do Sul) e Matusa

(Criciúma) e presença de
muita gente bonita serão as

grandes atrações da

agradável noite tropical.
Até às 17 horas do
dia 21, os ingressos estarão

I.
sendo vendidos por
R$ 10,00 (sócios) e

R$ 20,00. Já a reserva de
mesas para quatro pessoas
custará R$ 5,00. Momentos
antes do início do baile, os
ingressos passarão a custar

R$ 15,00 (sócios) e

R$ 25,00. Promoção das

boas, com certeza!

DESFILE
r::iF A Levi's está

organizando um desfile
descontraído e interativo,
que será realizado no

sábado, dia 14, no
Shopping Mueller

Joinville. Durante o

desfile, dez modelos irão

percorrer di versos

pontos do shopping,
apresentando os

lançamentos da Coleção de

Verão Levi's. A idéia é

promover um trabalho

dinâmico que permita uma

maior integração com o

público.

NIVER
Denise Pommerening (13/ I I),

Marcello A. Bini (14111),
Giseie Francener (14/11),

Isabel Leal Grubba (15/ II) e

Silvana L. Buzzi (15/11).

f .....

BRua Mal. Deodoro da i§
Fonseca,1452 0FonelFax: 372-3306 q::

JaragUá do Sul- se �(ADi

I-t:ldlm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

PROCESSODINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGuÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

RITA LEE - "Acústico MTV"

Depois de ter passado pelo universo acústico no elogiado Bossa 'n'Roll no
início da década, Rita Lee retoma o formato neste CD gravado ao vivo no

Teatro João Caetano, no Rio, que gerou também umhome vídeo e um especial
para a MTV. A roqueira número I do Brasil dá novas cores a standards do
seu repertório, acompanhada por uma banda afinadíssima, com a presença
de craques como Paulo Zinner (do Golpe de Estado, na bateria), Lee
Marcucci (ex-Tuui Fruti e Rádio Táxi, no baixo acústico) e os irmãos Mauro
e Maurício Gasperini (este, também ex-Rádio Táxi) nos vocais. O repertório
traz, entre outras, "Jardins da Babilônia", Alô Alô, Marciano (hit com Elis

Regina), "Balada do Loucojgravada por Rita no ternpo dos Mutantes),
"Papai, Me Empresta o Carro" (com participação dos Titãs, numa das
melhores faixas do CD), "Luz Del Fuego" (dueto COIJl Cássia Eller),
"Desculpe o Auê" (com Paula Toller)" "Mania de Você" (com Milton

Nascimento), as inéditas "M Te Vê" e "O Gosto do Azedo" (de Beto Lee,
filho da cantora) e uma inspirada releitura de "Gita", de Raul Seixas e Paulo
Coelho. Um disco infinitamente superior aos últimos trabalhos recentes de
Rita Lee. Aqui, ela usa e abusa da simplicidade. O que é ótimo, diga-se de

passagem... (Toninha Spessoto)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Padre Marcelo Rossi, Terra Samba (Ao Vivo e a

Cores), Vox 3 (Festança de Alemão, Uma Vez!) e Torre de Babel

Internacional. Principais lançamentos: Oasis (TheMasterplan) e Laura Pausini
(La Mia Risposta).

•••••C I 1'1 E i'l\ Ja\ •••••
• JOINVI ....LE"', •
• G.N.C. Cine Mueller I: Torm�nta de Fogo. •Horários: 14h, 16h15; 18h45, 21h.
• G.N.C. Cine Mueller 2: Blade - O Caçador de Vampiros. •
• Horários: 14h15, 16h45, 19h15. •Carne Trêmula:
I Horário: 21h45. •
• ,G.N.C. Cine Mueller 3: A Má.scara do Zorro. •Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h15.
• BLUMENAU •
• G.N.C. Cine Neumarkt I: A Máscara do Zorro.

•Horários: 14h15, 16h45, 19h15, 21h45.
• G.N.C. Cine Neumarkt 2: Quando o Amor Acontece. •, Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.• G.N.C. Cine Neumarkt 3: Show da Vida_ •
• Horários: 15h, 17h, 19h, 2 I h. I
•

G.N.C. Cine Neumarkt 4: Formiguinha Z.
•Horários: 14h30, 16h15, 18h, 19h45.

• Um Crime Perfeito. •
Horário: 21 h30.

• G.N.C. Cine Neumarkt 5: 187 - Código de Violência. •
I Horários: 14h, 16h45, 19h30, 21 h50. •G.N.C. Cine Neumarkt 6: Blade - O Caçador de Vampiros.• Horários: 14h, 16h30, 19h. •
• Carne Trêmula. •
•

Horário: 21 h45.
- Programação válida para o período de 13 a 19/11. •

•••••••••••••••••••••••

a�.
· 1111�II;mMilll�·
Rua: Procópio Gomes
de Oliveira,1.550
Fone: (047)371-8850
e-mail: chelp@netuno.com.br

CRO-3229

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

"Elapreferiu voltarpara casa"
Prezados leitores!
O assunto queme disponho a falarhoje, creio

que alguns acompanharam nas notícias da TV.
Me impressionou o desfecho da história. Mas
passo a dar uns lembretes ao leitor:

em certa cidade deste imenso país-Brasil,
morava umamãe e sua filha de 12 anos, mais
ou menos. Família simples, mas honesta e

trabalhadora. Passavam o dia descascando

camarão, numa peixaria. Certo dia, uma
companhia de cinema foi neste lugarejo, para
filmar algumas cenas, e o povo humilde foi ver
o acontecido. A pequena menina (chamarei de
Luzia, pois não me recordo de seu nome

verdadeiro) foi também lá olhar. Em certo

momento, o artistaAnthony Quinn olhou e viu

naquela menina, alguém que ele já havia
conhecido no passado, em vidas passadas,
como dizem os espíritas.

Este artista se chegou àmenina Luzia e disse

que lhe daria tudo de bom e do melhor para
ela, desde uma linda casa, até bons estudos,
mas lá onde ele vivia, lájunto a ele. Ela ficou
um pouco assustada, sua mãe também, pois
também disse que não gostaria que sua filha
ficasse o resto. da vida atrás de um balcão de

peixaria. O artista se foi, deixando a promessa
para pagar a passagem e conhecer primeiro o

ambiente onde iria morar. Um tempinho mais
.

tarde, mãe e filha se vão de avião para a grande
cidade. Lá são recebidas com alegria, muitos
presentes e, como disse Luzia, a casa era grande
emeu quarto também grande e todo cor-de-rosa.
Foram passear e ver tudo, enfim.

Porém, certo dia, veio a notícia na TV,
dizendo que amenina Luzia voltou porque iria
sentirmuita falta damãe, do seu carinho, e omais:
queria ficar junto de suamãe.

A declaração desta menina me chamou a

atenção de que mesmo com tudo o que ela iria

ganhar lá na grande cidade, mesmo tendo,

brinquedos, passeio e roupas bonitas e novas,

um quarto só para ela, estudos, casa grande e

bonita, etc., ela quis oumelhor, elapreferiu o amor
e o aconchego da mãe que a amava e ela amava
também. Pois lá longe ela teria muitas coisas boas
e bonitas, mas não teria o principal: o amor de
mãe e, assim, ela deixou tudo e preferiu voltar
para casa, descascar camarão, ter roupas simples
e casa humilde. O amor ficou acima de tudo.

Umabraço,
Alba Piske

Bons vinhos nacionais
Para quem gosta de um bom vinho, a região de Caxias do Sul, Bento Gonçalves
,e Garibaldi tem opções interessantes. Segue uma lista dos que alcançaram a

melhor pontuação na degustação de seleção realizada em 19/9/98:

Chardonnay (Luiz Valduga & Filhos) - Chardonnay (Cave de Amadeu) -

Chardonnay (M. Chandon) - Gewurztraminer (Luiz Valduga & Filhos) - Cabernet

sauvignon (Cave de Amadeu) - Cabernet sauvignon (VinícolaMiolo) - Cabernet

sauvignon (M. Chandon) - Merlot (M. Chandon) - Pinot no ir (VinícolaMiolo) -

Cabernet sauvignon (Cooperativa Aurora) - Cabernet sauvignon (Luiz Valduga
& Filhos) Merlot

(Miolo)' - Riesling (M.
Chandon) - Chardonnay
Vinícola Miolo e

Chardonnay (Coopera
tiva Aurora).

de Jaraguá do Sul
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AUTOMÕVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287 -

Rua Antônio Carlos Ferreira clHenrique Piazera

GRAFICA·d� enl a

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Qualidade
Marista de

Educação

Sexta-feira, 13 de novembro de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

-ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

ROTARY X HISTORINHA - Certa vez, Abraham Lincoln observava,
embevecido, dois meninos, um maior e um menor, descerem, num só trenó, um
monte coberto de neve, quando, na subida, o maior levava o menor nas costas.

Não se conformando, perguntou: "Não é pesado?" e o menino respondeu
incontinente: "Não senhor; não é pesado, ele é meu irmão". Daí, eu pergunto: o

que é para nós um irmão? Partindo do princípio de que Deus é pai de todos nós, o
irmão é alguém vinculado a cada um de nós, logo, a todos nós; então, o que deveria
ser o companheirismo com que sonhou Paul Harris? Não será uma forma de
convívio afetuoso e cordial, através do qual possamos atingir o ideal de servir a que
todos estamos destinados, compartilhado ao mesmo tempo das nossas alegrias e,

porque não, das nossas tristezas? Isto porque alguémjá disse: "alegria compartilhada
é dupla alegria e a dor compartilhada é meia dor", Aí, nascia o companheirismo
que é um corpo de duas almas. Pelo companheirismo entregamos aquilo que

sempre guardamos com avareza, e que se chama amizade, porque quando entregamos
. aquilo que sempre guardamos com avareza, e que se chama amizade, porque quando
entregamos a nossa amizade, entregamos por inteiro, com os defeitos e qualidades
que o companheiro tenha ou venha a ter, "porque a verdadeira amizade é como a

honra e a liberdade e é disso que nasce o companheirismo, Porque não existe meia
liberdade ou meia honra. isto é, não ter liberdade alguma ou honra nenhuma".

Amigo é amigo. Companheirismo é o direito de sermos chamados amigos.
Companheirismo é feito pelos amigos que se compreendem, se entendem, se

estimam e, sobretudo, se respeitam. Companheirismo une. Por que o

companheirismo? Porque é a modalidade de relacionamento humano no qual o
aperfeiçoamento de um é o reflexo do aperfeiçoamento de todos. O lema do

presidente Bill Huntley "seja amigo" tinha o propósito de valorizar o

companheirismo e a amizade, que estão incorporados à personalidade do rotariano,
O companheirismo faz do Rotary um milagre do mundo: "A unidade dentro da

adversidade". Unidade em torno do ideal comum; da finalidade' às normas e

prescrições rotárias: da consagração que fez do companheirismo uma forma de

conduta na opção por um estilo de vida humana, natural e prazerosa. "Porque o

Rotary, nascido sob o signo da internacionalidade, encontra no companheirismo
o grande fator de integração, capaz de superar internacionais propostas pelas
políticas, ciências e religiões". "Para existir, o companheirismo exige que o indivíduo
se sobrepuje e se subordine ao conjunto que integra o nosso Rotary Club". Sejamos
fiéis e eternos companheiros, dentro do espírito em quePaul Harris se inspirou,
ROTARY X INCLUSÃO SOCIAL - O conceito de Inclusão Social é o processo

pelo qual pessoas portadoras de qualquer tipo de necessidades especiais se preparam
para assumr papéis na sociedade e, simultaneamente, a sociedade se adapta para
atender às necessidades de todas as pessoas. O que difere do conceito de Integração?
Basicamente porque na Inclusão o processo é bilateral. em que a pessoa deficiente

e a sociedade, em parceria, buscam equacionar problemas, decidir soluções e efetivar

a equiparação de oportunidade para todas as pessoas. O princípio da Inclusão se

aplica a todas as áreas das atividades humanas. Assim sendo, estamos lutando por
uma escola inclusiva, um trabalho, um lazer e esporte e um transporte inclusivos;

em políticas educacionais e sociais inclusivas e assim por diante. Ciente desses

fatos, acredito que o Rotary, como Instituição Nacional, pode assumir mais essa

tarefa, calcado na diretriz rotária que é "procurar soluções para os problemas mais

prementes da humanidade". Neste sentido, o Rotary deve ser uma instituição
mediadora entre os portadores de-necessidades educativas especiais e a sociedade.

Lutar por esses objetivos é conscientizar-se de que todos são importantes, que
merecem o seu espaço e que têm o direito de exercer, plenamente, a sua cidadania,
Como poderia o Rotary tornar isso urna realidade? Através de um trabalho de

conscientização da sociedade; da lutajunto aos órgãos públicos e privados para a

inserção e o acesso dos deficientes na comunidade; de reivindicações para a abertura

de vagas para os trabalhadores deficientes; do apoio às entidades que atendem aos

portadores de deficiências e de inúmeras outras maneiras, adequando-se às

necessidades e características de cada comunidade. Somente quan?o todaa sociedade
estiver atenta aos problemas das pessoas portadoras de necessidades especiais, a
seus anseios, a suas dúvidas, a seus desejos, poderemos falar em Inclusão. E essa

abertura e divulgação pode ser um dos trabalhos que o Rotary tem condições de

levar adiante, através de um projeto consciente, respaldado por pessoas e entidades
que também engedram esta luta. "Os deficientes almejam ser responsáveis pelo
que fazem, pela con-dução de suas vidas e aspiram competir com os normais, sem

que sejam logrados pela superproteção ou pela desvalorização prévia de suas

capacitações e de sua produtividade ...

"

(Mantoan, STN). Acredito ser este um

grande desafio para todos os clubes rotarios e que vem ao encontro do lema do

Rotary de 1996-97: "Construa o futuro com ação e visão".

Apoio:

(047) 373-0187
_

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ranch;
OAB/se 12.520

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

Telefone

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax:' 340-2393
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Triângulo Escaleno é apresentado na Ferj

o grupo adulto de teatro da Scar

apresentou, dia 6 de novembro, no
auditório da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaragua
ense), a peça Triângulo Escaleno,
do escritor Silveira Sampaio. A
comédia, dirigida por Gilmar

Moretti, procurou mostrar a visão
de um casal que propõe um

relacionamento aberto como forma
de combater os fracassos nos

o grupo é formado por Rubens

Franco, Mery Petty e Leone Silva.
Em seus dez anos de apresentações
o grupo já apresentou a peça
infantil "Os grandes mágicos do

circo" e as comédias "Quem casa

quer casa", "SalãoBulir - 50 anos

após", "Pensão Central", "O Deus
nos acuda", "Martini Seco", "A

pírula", "ZYP - 9 No tempo do
rádio" e "O noviço".

casamentos.

Para Moretti, o texto serviu
como ensaio para a primeira oficina
de teatro realizada há dez anos pela
Scar. "O espetáculo é diferente,
mais questionador. Apesar de ser

uma comédia envolvendo um

triângulo amoroso, cuidamos para
não entrar no humor fácil, o que
exige muito mais da interpretação
cênica e do trabaho do diretor".

Pesquisa mostraperfi! de recém-formados
Uma pesquisa realizada pelos alunos do 9°

semestre do curso de Administração da Ferj (Fundação
Educacional Regional Jaraguaense) mostrou um perfil
acerca dos egressos dos últimos três anos (95, 96 e

97) no mesmo curso. O trabalho, coordenado pelo
professor Nelson Luiz Pereira, procurou retratar a

realidade e as expectativas profissionais dos egressos
com relação ao curso de Administração, bem como os

obstáculos que a Ferj tem que superar em busca da
excelência no ensino.

Segundo Pereira, os resultados "constituem acima
de tudo uma base referencial de análise e avaliação
cuja continuidade nos auxiliará e orientará as políticas
e estratégias para. a qualidade contínua do curso de

Administração" .

Os dados mostram que os egressos apresentam
idade média de 31 anos, sendo 59% do sexo masculino
e 41% do sexo feminino. Deste total, 76% são

empregados e 24% atuam como empresários no

mercado de trabalho, estando distribuídos nos

diversos ramos da indústria (61 %), prestação de

serviços (23%) e comércio (16%).
A pesquisa mostra ainda que o grupo está dividido

em três faixas de renda mensal: ·17% com até cinco
salários mínimos, 39% entre cinco e dez salários e 44%
recebem mais de dez salários. Os egressos na condição
de empresários representam 44% de liderança nas

microempresas, 39% em pequenas empresas e 17% em

empresas de médio porte.
Já os pesquisados, na condição de empregados,

desempenham funções como auxiliar de administração
(17,55%), gerente (1l,34%), analista (10,31%),
éscri turário (7,22%) entre outras. Para 71 %' dos
consultados, o curso de Administração da Ferj
proporcionou alguma forma de reconhecimento

profissional, com bom grau de satisfação no tocante à

grade curricular e ao corpo docente. Entre eles, 26%
buscaram alguma especialização, preferencialmente nas

áreas de Gestão Empresarial (28%), Marketing (16%) e
Recursos Humanos (L6%).

POSTO MIME 5

STIDORE8DA
--

DMINISTRAÇAO

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
A economia brasileira está passando por grandes

transformações. Nunca se venderam tantas empresas, nem

se fizeram tantas fusões. Empresas são criadas e fechadas
numa velocidade tão grande quanto a notícia do sobe e desce.

das bolsas de valores.
Nesse ambiente, as empresas que sobrevivem são

aquelas que investem em qualidade de vida de seus

funcionários.

Quando falamos em qualidade de vida, estamos falando
em oportunizar o crescimento pessoal de cada funcionário.
Para isso, além de horas de treinamento, as empresas estão

oferecendo participação nos lucros, bolsas de estudo até

para os filhos, jornada de trabalho flexível (não confundir

com banco de horas), ambiente de trabalho agradável,
prêmios por desemprego, refeições de graça, convênio

médico gratuito, previdência privada, entre outros.
As empresas que têm um planejamento acabaram

descobrindo que esta é a melhor maneira de sobreviver, e

até crescer, no mercado globalizado e competitivo que
estamos vivendo.

Acabou-se o tempo em que a empresa limitava-se a pagar
apenas o que a lei exigia. Estão oferecendo cada vez mais

benefícios e melhores condições de trabalho, paragarantir dentro
dela os melhores funcionários, mais motivados e satisfeitos, que
desenvolvam seu trabalho numa visão inovadora e estratégica,
garantindo os lucros dos investidores,

Não só as empresas estão mudando a maneira de pensar
e agir, como os funcionários que almejam crescimento estão

fazendo a sua parte, participando de cursos, palestras,
estudando idiomas, ou seja, estão se preparando para

poderem retribuir os benefícios que recebem e garantindo
sua ernpregabilidade.

Com esta nova visão, todos

gan�am. O funcionário passa ...- _

a ter uma melhor qualidade de

vida, conseqüentemente pro
duzindo mais e melhor.

Coordenação: professora RLo Presidente Epitácio Pessoa, 1155

Cláudia ReginaAlthoff. (próx, ao KohltxJch) Jarag.;á do Sul· sc

Elaborado P?r: Dionísio
Konkol, Dilnaldo Schafer,
Fabiane A. M. Maiochi e

Alfredo RoederJunior, alunos
da 9" de Adrninistração.

Atendimento

,II�
B 371 9964!

* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência

CURSOS
. Administração (matutino e noturno) . Arquitetura e Urbanismo (vespertino)

I Ciências Contábeis (noturno) . letras licenciatura Português e Inglês (noturno)
·letras Bacharelado Secretório Executivo Bilíngüe (noturno)

• Pedagogia (matutino e noturno) • Tecnologia em �ecônica (noturno)

INSCRICÕES .

De 9 a 18 de novembro nas agências do BHC
. D0cumentos necessários: 2 fotos 5x7 e

fotocópia da carteira de identidade
faxa de inscrição: R� 70,00 (setenta reais)

INfOR/MCÕfS: 371-0983
http://wwwJerj.rd-sc.br
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Felipe Ronald
Melo Möllmann
vai completar 3

. aninhas no dia
17/11. Os papais
Adair e GiseIe
comemoram e

desejam toda
felicidade ao

filho

A mamãe Solange
Dalsochio tem

motivos para
comemorar. No dia

4 /9, a Aline
Cristina Dalsochio

.completou 2

aninhas, e o Alan

Cristian Dalsochio
fez um aninho no

dia 25/10. Parabéns

Jenifer Alice
Schwirkowski Dalsochio

completou 3 aninhes no

día 7/11. Ela é filha de
Gilberto e Leila
Dalsochio,

Bruna

Mauara
Líntameqer
completou 7

;

anos no dia
11/11.

- -

Parabéns,

•

•

•

•

•

•

•

Nascirnentos

1/11/98 - Willian Richard Seechis

1/11/98 - Luciana Borges do Amaral

2/11/98 - Natanael Rodrigo Oldenburg
4/11/98 - Estéfano Wiqiam Stoffel Lopes
4/11/98 - Osni Diego Lima Rapcinske
5/11198 - .Amanda Ponstein

7/11198 - Monalisa Micheie Simões

••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

f

O papai Vigando e a mamãe Marínês, junto
com as famílias Zapella e Marcondes, desejam
felicidades para a gatinha Grazieli que no

.

próximo día 16/11 completará 5 anos

No dia 28'/11, às 14 horas, acontece °

bingo que a creche M.E.1. Elsa Behling
Grossklags promove na

Comunidade Evangélica Apóstolo João,

Ilha da Figueira. Participe!

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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Manual do
bom chimarrão

o ritual do preparo do chimarrão varia de

acordo com a região ou país onde é

consumido. Uma das maneiras mais

utilizadas no Sul do Brasil é a seguinte:

L Colo. ; :-je a erva-mate na cuia, até

aproxirnadamenre 2/3 da sua capacidade.
2. Tapando a boca da cuia com a mão,

procura -sc, através de leves movimentos

para cima c para b a:ixo, separar os talos e

palitos da erva-mate propriamente dita.

5. i\ colocação da bomba é um momento

decisivo no preparo de um bom chimar
rão. Tapando-se o boca! com o polegar,
introduz-se a bomba no lado cheio

d'água da cuia, �té o fundo do cestinho.

Com movimentos de pulso, procura-se a

melhor posição, para que a bomba fique
firme. Retira -se o polegar e observa-se o

nível da água, que deve baixar alguns
milímetros. Isto _prova que o chimarrão
está desentupido.

6. Com a cuia já na posiç1l4 V'e�*al" cold
aí

.

chaleira com

erva, na esperança
Na realidade, o pr
da erva mate dependerá da, <;ll:lal'lt[dad� de
erva que a sua cuia suporta,

(047) 370-7919

Msineo
CORREIOoorovo .Projetos e manutenção dejardins

AMOR PERFEITO
flaJUÚ#U

RS 30,00 -

assinatura semestral

RS 50,00 -

assinatura anual

RS 70,00
assinatura 2000 (até o ano 2000)

Também decoração para casamento -

TELEFONE 372-0481
,

R. AugustoMielke, 32, Esq. Max Wilhelm - Baependi
Jaraguá do Sul - SC

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Agenda gaúcha
27 a 29 de novembro - Rodeio Crioulo CTG SilvaNeto, em Canelinha

6 de dezembro - Torneio de Laço - CTG Chaparral - Pirabeiraba (a
confirmar)

Gaúcho(a) de idade nova
Aguinaldo SpéziaJúnior (11), Thiago Garcia (13),Marcelo Bine (14),
Zenilde Spézia (14), Paulo César Soethe (21), Edmundo Borba (24),

Haldo Tadeu Raulino (24).

CTG Laço Jaraguaense, por onde andou e andará
No último final de semana, o CTG participou do rodeio

na cidade de Papanduva. Os piquetes Porteira Aberta e Estampa
de Taura realizaram, na cancha do CTG, o primeiro treino com
vaca mecânica.

"É Jaraguá do Sul a cavalo de cidade em cidade"

Loja de Pi/citas
Até o final deste mês, 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 hámuitos 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

JARAGUA DO SUL - SC

Pll«) ).C)��ii«)
&V
CARNES

DM

.{'"

Qualidade

ACADAR$5,OO
EM COMPRASVOCÊGANHAUM CUPOM

I

� "";;;;"��i�!I�;§;;:;'7":',:';<"
ACADAR$50,OO

EM COMPRAS VOCÊGANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM BOI+NOVEPRÊMIOS
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NATAL
·FORTA�(ZA.,Dezembro - dia 19 = ,R$ 785,00 I
.

Dezembro - dia 26 = �
R$ 1.170,00 I

. Janeiro - dias 2, 9 e 30 = IR$ 895,00 �

PORTO

SEGURO
Dezembro - dia 19 =

R$ 625,00
Dezembro - dia 26 =

R$ 890,00
Janeiro - dias 2, 9 e 30 =

R$ 715,00

Dezembro - dia 19 =

R$ 775,00
Dezembro - dia 26 =

R$ 1.075,00
Janeiro - dias 2, 9 e 30 =

R$ 910,00

,

• CANCU�I Dezembro - dia 20 =

I .
US$ 1.4�0,00I· Dezembro - dia 27 =

I US$ 1.700,00

l Janeiro2��i;�� 10, 17,

� US$ 1.480,00

ARUBA
Dezembro - dia 19 =

US$ 2.138,00
Dezembro - dia 26 =

US$ 2.338,00
Janeiro - dias 2, 9, 16 e 23 =

US$ 1.988,00

Dezembro - dia 19 =

US$ 1.538,,00
Dezembro - dia 26 =

US$ 1.598,00
Janeiro - dias 2, 9, 16 e 23 =

US$ 1.538,00

DISNEY
Sabia que a partir
de US$ 435,00 você
poderá fazer um

.

cruzeiro pelo Caribe
com tudo incluso?
Consulte-nos. -.'"

Dezembro - dia 20 =

US$ 1.918,00
Dezembro - dia 27 =

US$ 2.218,00
Janeiro =

US$ 1.918,00
Os preços acima inc.luem:

passagem aérea, 7 noites de

hospedagem, traslado e

acompanhamento com guia.
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Edson J�ke.s

� Engclmann c ElviraMorcira'Engcl
� mann c, às 22 horas, o hai le que será

� mimado pelo Musical Guanabara, de

� . Timhó.

�
� CENÁCULO DIOCESANO

() Movimento dc Renovação
C:Jfismática Católica realiza domingo
(15), a partir das R horas, no Estádio
João Marearte (Juventus), o 12"

cnáculo Diocesano, com participação
d� padres de Jaraguá do Sul, BaITa
Vdha, Guaramirirn, Joinville c São

Paulo, do bispo dom Orlando c da
Banda Kairós. Milhares de pessoas

deverão inarem- prcsCllÇa.

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

,

L

[[KOERICH])
Gente Nossa

372-0880 - 371-0866

EdsonJ�kes

Veículos. peças e serviços

(047) 371-2111

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
. En\�em371-7575 domicílio

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(pr6x. Duas Rodas Indl.)

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

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

1!5fE
�

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

FARMÁCIA PARANÁ
MEDICAMENTOS

COM20%
DE DESCONTO

Biquínis E3 /V1C1ic5s

ir 372-3290
RUA MAX WILHELM, 837

VILA BAEPENDI
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Massaranduba comemora 37 anos

inaugurando obras na saúde
---------------------------------

Desfile das escolas do Município, em comemoração ao aniversário que
estava programado, teve que ser cancelado devido a chuva

Massaranduba - Não
houve festa, mas a popu
lação ganhou dois pre
sentes nesta quarta-feira
(11 ),quando se comemorou

o aniversário da cidade. O

prefeiro Mário Sasse (PMDB)
inaugurou as obras de am

pliação da Unidade Sani
tária, na Rua 11 de Novem
bro, e um novo Posto de
Saúde, no Bairro Primeiro

Braço do Norte.
As escolas do Município

tinham' programado um

desfile em comemoração
aos 37 anos de emanci-'

poção política de Massa
rcnduoc. mas a chuva im

pediu que o desfile fosse re

alizado.
De acordo com o pre

feito, este ano, o Município
não teve nenhuma come

moração especial pois a

Prefeitura esta voltada para
a realização da 70 Fecarroz

(Festa Catarinense doArroz),
que é realizada a cada dois
anos, sempre no mês de
abril.

HISTÓRIA - O nome Mas
saranduba é originário de
uma espécie de madeira
rosada, muito comum, anti

gamente, na região. A co

lonização iniciou por volta
de 1870, quando instalaram
se os primeiros imigrantes
alemães em Campinha e

Patrimônio, vindos da região
de Bruchol. Sul da Alema
nha. Mais tarde, no início do
século, chegaram também

imigrantes italianos e polo
neses, os últimos a chega
rem foràm os açorianos.

Massaranduba passou
por dois processos de eman

cipação, o primeiro, em
1948, durou pouco tempo e

não chegou a terminar a

primeira administração, em
seguida, o Município voltou

a ser 2° Distrito de Gua
ramirim. Somente em 1961 a

emancipação política foi
obtido. porém, a cidade iria
chamar-se Adolfo Konder,
mas graças a um abaixo
assinado da população,
permaneceu Massarandu
ba.

A "Capital Catarinense
do Arroz", como é conhe
cida há mais de 80 anos,

produz cerca de 1,2 milhão
de sacas de arroz em cas

ca, nos 6,2 mil hectares de

plantação. Os arrozais
também servem para ou

tras fontes de renda, como
a criação de marrecos e

rizipiscicultura (criação de

peixes nas plantações de

arroz). Ainda faz parte das
fontes de renda do Municí

pio a piscicultura, a bana
nículturo. avicultura (fran
go de corte) e a bovino
cultura.

Interimóveis comptete 13 anos

e 'confirma solidez no mercado

Novembro é o mês de festa para a Interimóveis, que comemora 13 anos de bons serviços no ramo imobiliário,

Sempre atendendo no mesmo endereço, a equipe da Interimóveis espera você para fechar o melhor negócio.
Venda de imóveis prontos ou na planta, compra e locação. Na lnterimóveis você encontra o imóvel certo para a sua

necessidade.
A lnterimóveis trabalha com todas as construtoras e tem convênio com o Banco HSBC Bamerindus para finan

ciamento de imóveis novos e usados. Mas o grande diferencial é o atendimento personalizado, que garante aos

clientes e amigos' a certeza de estar tratando com um pessoal sério e competente, afinal, para chegar à marca de 13
anos mantendo-se firme no mercado imobiliário, só trabalhando com honestidade.

Para mostrar que o cliente é o mais importante, a Interimóveis está na Internet, consulte nossa home-page e

confira o que temos a oferecer sem sair de casa: www.imoveis.net/inter.

Aguardamos você, nesta quinta-feira (19), às 19 horas, para comemorar conosco os 13 anos de sucesso da

Interimóveis, num coquetel nas dependências da imobiliária, à Rua João Picolli, 104. Não esqueça, a chance do seu

futuro está na Interimóveis.

E agora ... o que fazer?
Este artigo é direcionado àquelas pessoas que, como

todos nós, passam por momentos de incompreensão de
certos fatos.

Quem já não ouviu um colega se queixando de que
ninguém olha para ele(a), mesmo que coloque roupa
bonita, uma maquiagem legal? Ou mesmo aquele
amigo(a) que reclama que todos se dão bem no
ambiente de trabalho, menos com ele? Ou conhece
alguém que fisicamente é muito feio, porém, vive sendo
assediado pelo sexo oposto? E outras inúmeras queixas
que seguem este estilo e nos levam a perguntar: por quê
isso acontece?

A maioria responderia dizendo que é o destino. Na
verdade. o que acontece é que nós funcionamos através
da mente e do corpo, ou seja, às vezes falamos e agimos
de certa maneira, porém, o nosso corpo (olhos, postura,
trejeitos ... ) insinuam outras coisas: Por exemplo: a colega
que se veste bem, mas nenhum rapaz a paquera,
provavelmente, dê maneira inconsciente, está
demonstrando o contrário, seu corpo, sua postura
demonstram que: "rnols uma vez não dará certo e que,
portanto, não adianta nem olhar ou paquerar".

Nós somos um organismo completo, que abrange
mente e corpo e que, estando ambos em sintonia, as

coisas fluem e nossos objetivos serão�alcançados. É o

chamado princípio psicofisiológico: cada modificação
no estado fisiológico é acompanhado por umo mudança
apropriada no estado mental-emocional; e reci

procamente cada modificação no estado mental
ernoclonol é acompanhada por uma mudança no

estado fisiológico. Como o caso da pessoa feia que é

ossedlodo pelo sexo oposto, confia em si mesma e

consegue passar este seu estado mental-emocional
através da linguagem do seu corpo e, conseqüente
mente, alcança seus objetivos.

Quando nos olhamos no espelho. geralmente pro
curamos os defeitos, fomos culturalmente ensinados a

usar o espelhO como corretivo. Assim ressaltamos através ,

do corpo, de nossa postura diante da vida, as nossas

falhas. Supervalorizamos o nosso negativo, como no dito

popular: "a vida é feita de momentos bons!". quando o

ideal seria: "a vida é boa e, às vezes, temos que
ultrapassar certos obstáculos!".

Nossa sociedade, que é neurótica, não nos permite
agir de forma espontànea, e por isso nos bloqueamos,
nos viciamos a um pensar neurótico. Ela nos impõe
padrões para valores e regras e acabamos por tentar
sobreviver dentro deste padrão.

.

Quando realizamos um trabalho psicoterápico com

um profissional de psicologia, podemos "lapidar" este
padrão com o objetivo de sintonizar corpo e mente, a

sentir e vibrar saudavelmente, mesmo com amarguras,
medos, etc ..•

É possível viver bem, chegor a_ uma boa

qualidade de vida, basta querer dar o

primeiro passo por nós mesmos.

CONSUELO M, BEDUSCHI - CRP-12/01679
Membro associado da Ajapsy ,

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371 ..2224
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Inventor quer incentivo para
desenvolver projeto inédito
.--------------------------------

Cunradi criou dispositivo temporal para que os motores elétricos trabalhem
com programação para ligar e desligar, sem a interferência humana

Jaraguá do Sul - o inven

tar Tito Davi CunradL 48 anos,

criou um projeto para operar
com motores elétricos em

que regula o tempo de funci
onamento do motor, progra
mando-o para ligar e desligar,
em precisàr que alguém o

faça, A proposta é que as in

dústrias de relógios con

srnorn motores elétricos poro
automatizá-los, Para tanto,
Cunradi está procurando in
centivo para desenvolver o

projeto e colocá-lo à venda,
Cunradi trabalhou oito

, na Siemens Telecomunica- ,

çöes. em Curitiba. Ele tem
apenas o lOgrou e é mora

dor do Lote.amento Santo
Antônio, em Três Rios do
Norte.

"A intenção é fazer com
que osmotores elétricos traba
lhem com um dispositivo tem
poral, como a geladeira, por
exemplo. Sem que ninguém
precise ligá-lo ou desligá-lo",
explicou, acrescentando que
trata-se de relógio mecaniza
do. Todo relógio tem uma

quantia de cargas padrão,
descarregando uma quantia
de voltas padrão, de acordo
com a necessidade de funci
onamento.

A idéia surgiu do convívio

anos como mecânico na

Nanete Malhas, Blue Con

fecções, em Jolnville. Fiação
Joinvillense e três anos na re

visão de materiais elétricos,

diário com relógios, "Calculei
e analisei as engrenagens de
vários equipamentos e con

cluí que é possível. É conve

niente usar um fuso na ponta
de um eixo de um motor elétri�
co. É comparado a uma

caixa de redução", comple
tou.

C.Unrad i disse que preten
de convencer os engenheiros
das indústrias de relógio a

analisarem as possibilidades
em usa'r o invento e compro
var que pode ser usado com
bons resultados. "A vantagem
é que o motor vai se carregar
automaticamente", acres
centando que uma pesquisa
de mercado possa incentivar
a aplicação do invento.

APEDIDO----------------------------------------------------------------�

A incompetência do advogado César Leomar Felesbino
o advogado é obrigado a guardar segredo dos fatos de que tenha tomado conhecimento ou de confidências

que lhe tenham sido feitas no exercício de sua profissão.
Toda profissão tem um código de Ética Profissional. Este Sr. César Leomar Felisbino faltou com a ética

profissional para com o seu cliente Osni Marezana, abandonando a causa, depois de ter tomado todo o dinheiro
de seu cliente. Ainda assim, faltou com o sigilo para com o seu cliente também.

Entre advogado e cliente deve haver um clima de confiança recíproca. Só assim o cliente, por sua vez, pode
confiar ao patrono todos os elementos necessários à defesa.

As pessoas precisam ficar sabendo disto. A sociedade em geral, está cansada de ser enganada por

incompetentes e antiprofissionais.
A obrigaçãonão se restringe às meras confidências do cliente, mas abrange tudo o que o advogado teve

conhecimento no exercício da profissão.
Além do Sr. César Leomar Felesbino ter prejudicado seu cliente, ao invés de, defendê-lo, pegar o dinheiro do

cliente "Osni Marezana" e simplesmente abandonar a causa sem darmaiores explicações. Este advogado Sr. César

Leomar Felesbino, mostrou que além de não ter ética profissional é um incompetente no que se refere à sua profissão.
O cliente tem o direito que o advogado o defenda, mantendo sigilo profissional, e ética profissional já que o

mesmo foi contratado para tal.
Está clara a incompetência do Sr. César Leomar Felesbino. O cliente tem de ter a segurança moral ejurídica

de não ser traído pelo profissional ao qual foi confiado as informações.
Segundo o artigo 810 do EOA, o advogado é obrigado a guardar segredo profissional. Facilmente se justifica

essa obrigação dado que o advogado, pela natureza da sua profissão, é uma espécie de confessor, e se os clientes
têm de revelar ao advogado certos fatos confidenciais, é necessário que possam ter uma confiança absoluta nele.
Isto tem com fim último o desempenho eficaz da função do advogado perante o cliente.

A prossecução desse objetivo é assegurada duma maneira mais segura para todos, atribuindo ao segredo
profissional o caráter de dever. Dever esse cuja violação pode implicar responsabilidade disciplinar, civil e
criminal.

O cliente tem o direito à defesa, à etica e sigilo profissional,já que o mesmo o contratou, o pagou e confidenciou
as informações.

E o senher César Leomar Felesbino faltou com dignidade, ética, sigilo, defesa, com as quais teria o dever de

fazê-la até o fim.
Hádois provérbios poputares que dizem:

"Pau que nasce torto morre torto"
"Em rio que tem piranha, jacaré nada de costas".

Colégio Evangélico faz
70 Mostra de Trabalhos
Jaraguá do Sul - o Colégio '

Evangélico Jaraguá promove
nesta quinta-feira (19), das 8 às
19 horas, a Ia Mostra de Traba
lhos e a 20 Cirondorte.

A mostra traz trabalhos de
senvolvidos pelos alunos do

colégio durante todo o ano

letivo, como projetos científi
cos e ilustrações, Já a Ciran
darte apresenta trabalhos no

campo das artes, Serão apre- ,

sentadas coreografias de

Dança Moderna, Dança Fol- ,

clórico Alemã, concerto de
música instrumental (vlollno.
flauta e outros), declamação
de poesias, Banda de Sopro
do colégio e ainda a partici
pação dos alunos da Edu

cação Infantil.
Os dois eventos serão a

bertos à visitação pública,
principalmente da família dos
estudantes e de alunos das
demais escolas do Município,

A Racco Cosméticos está comemorando II anos em Jaraguó
do Sul, e para celebrar a data realiza, nest_e domingo (15), às
16 horas, na SER Marisol, um encontro festivo, Durante a come

moração, a empresa irá apresentar os novos lançamentos,

Estará aberta até o final do mês, na Farmácia Homeopática
Botica Medicare, a exposição da maquete do CEU (Centro de

Energia Universal), que será construído em uma área de preser
vação ambiental, na�ivisa entre Corupó e São Bento do Sul,
as obras iniciam ainda este ano. Segundo o arquiteto respon
sávelpela obra,Alexandre Avanci Neto, omotivo da exposição
é mostrar aos interessados (terapeutas e popúlação em geral)
como funcionará o CEU. "Queremos convidar os terapeutas que
estejam interessados em trabalhar conosco neste projeto ino
vador, que funcionará como um SPA para cuidar da alma, das
energias do corpo", resumiu o arquiteto,
Maiores informações sobre o CEU, na Farmácia Botica Medi

care, na Rua Epitácio Pessoa, 820, com o terapeuta Ali Gaspar

rr:========�---============================================================================�

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

1------- Rua São Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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la Country Fest traz peões
profissionais a Guaramirim --_..__._-_ -.

Jaraguá do Sul
Inaugura na próxima quarta-feira (18), às 20 horas, Pala Bar, uma
nova opção de lazer. com Futebol Soçaite, Futebol, Voleibol, JogOS
de Mesa e Lanchonete. O Pala Bar fica na Rua Epitácio Pessoa, 1379.
(fundos da Kohlbach) .

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

Parque de Exposições será o palco de dispufas enfre peões
de São Paulo, Paraná e Mofo Grosso

.

Massaranduba
o Colégio Divina Providência faz a. abertura oficial do Projeto Meio
Ambiente Divina Providência, na pousada do colégio, na Estrado
Ribeirão Gustavo, neste sábado (14), às 9 horas. O Projeto Meio
Ambiente Divina Providência tem como objetivo desenvolver nos

alunos e na comunidade a consciência crítica em relação às
questões ambientais ctrcvésde discussões, reflexões e soluções que
visem à conservação do planeta.

Edson Juokes.

Guaramirim - Está quase
tudo pronto para a 1 a Coun

try Fest de Rodeio que acon

tece, nos dias 20, 21 e 22, no

Parque de Exposições do Mu

nicípio. Peões profissionais de
São Paulo, Paraná e do Mato
Grosso farão montaria em

touros e cavalos para concor
rerem ao prêmio de RS 3 mil.

Durante a festa, ainda
haverá provas adicionais: Tor
neio de Futboi, com a partici
pação do público; Rodeio
Mirim, com crianças de até
oito anos, que montarão em

carneiros; Touro Mecânico e

a Mesa da Amargura, onde é
colocada uma mesa na are

na com -os peões sentados,
solto-se o touro e quem levan
tar, perde.

A abertura oficial da 1 a

Country Fest acontecerá às
21 horas de sexta-feira (20),
em seguida acontece o baile

countrv.' No sábado, a festa
inicia a partir das 14 horas

o rodeio está sendo orga
nizado pela Cio. Paranaense
de Rodeios, com o apoio de

empresas locais e da Prefei
tura de Guaramirim. Parte da

arrecadaçào será destinada
à Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais)

. de Guaramirim. Segundo um

dos organizadores do evento,
Wagner Malagutti, a estrutu
ra da arena comporta com

segurança cerca de 3,5 mil

pessoas, também estão à
venda camarotes, com ca

pacidade para oito pessoas.
O ingresso para cada dia

do rodeio custa RS 3,00 e dá
direito à entrada no baile

country, que acontecerá to
das as noites no Pavilhão de
Bailes. Em Jaraguá do Sul, os
ingressos poderão ser adqui
ridos no Cowboys Bar, na Hob

by Vídeo Locadora e no

Quick Dog. Em Guaramirim, os
ingressos estão disponíveis na
Pizzaria e Lanchonete Master.

Schroeder
A Danceteria Niyage promove, nesta sexta-ferra (13), a partir das
22h30, show de reck,Apresentação das bandas, Repulsores, Los Bode
gueiros e Kill The Future.
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Wagner Ma/agutt;
com as provas adicionais, e o

rodeio profissional está mar

cado para as 21 horas, logo
após haverá baile. E no do

mingo, a programação se re

pete, às 14 horas provas adi
cionais, e às 21 horas a

grande final do rodeio profis
sionaL pSàra finalizar, também
terá o baile country,

São Bento do Sul
O presidente da Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa

Catarina), Osvaldo Douat, inaugurou, na segunda-feira (9), mais um

restaurante do Serviço de Alimentação do Sesi (Serviço Social da

Indústria). A unidade inaugurada fica na tecelagem Buddemeyer,
num pavilhão de 1,5 mil metros quadrados, junto à nova área social
e administrativa. O valor do investimento é em torno de RS 500 mil.

São Miguel do Oeste
O 2° Encontro de Gestores Municipais de Santa Catarina (Cogemasl
SC) acontece nos dias 19 e 20 deste mês. No mesmo evento será
realizada a 2° Assembléia Geral Ordinária do Cogemas. O encontro

tem por objetivo discutir as questões referentes à Assistência Social
nos municípios. Os debates terão os seguintes temas: "A política de

assistência social na conjuntura brasileira", "Financiamento de as

sistência social" e "Organização da sociedade civil de caráter públi
co". No final do encontro, seró feita avaliação dos trabalhos.

ri'I.... r
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A Krause Estofados você já conhece, ela está
em Jaraguá do Sul há 25 anos produzindo móveis
bonitos e feitos para durar, Seus estofados con

quistaram também o mercado internacional, pois
são produzidos com tecidos de qualidade, couro
legítimo e mão-de-obra artesanal. Países da Euro

pa e do Mercosul importam os estofados Krause.
Pensando em atender ainda melhor seus consu

midores, a Krause uniu-se à Zimmer Móveis em

Ferro, que trabalha com móveis feitos em aço
galvanizado (com tratamento antiferrugem), latão,
bronze e ferro. Também num trabalho artesanal,
os móveis são produzidos sob encomenda, no
tamanho e forma que você escolher, inclusive
peças decorativas.
Se você pensava que os estofados Krause eram

bons, saiba que agora eles estão ainda melhores. III III III l1lI m lI1J lI1J l1lI l1lI!It lI1J !It III III U m lI1J III iI!It !It m III

A união Krause/Zimmer proporcionará uma in-
finidade de opções para compor sua sala de estar,
TV, copa, quarto, escritório, consultório e o que
mais sua imaginação permitir,
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Clínica de

Ginecologia e

ObstetríciaFeW\i�icl •

I�
Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

Infecções na gestação - Parte I
As infecções do trato urinário (lTU) constituem uma das complicações

clínicasmais comuns na gravidez, com grande risco de implicações maternas
e fetais quando não tratadas adequadamente. É a ITU uma importante, se
não a principal. causa da febre na gestação. Apesar de a gestação não
alterar CI prevalência de bactérias na urina demaneira assintomática, existem
algumas alterações fisiológicas que ocorrem na gestação que facilitam a

ascensão e virulência de bactérias existentes no trato urinário: sejam elas

alterações hormonais, anatomofisiológicas e imunológicas que criam

condições favoráveis para o desenvolvimento de infecções.
Durante o pré-natal, a paciente deve informar ao seu obstetra as

alterações que apresentam-se em seu organismo, como dor ao urinar,
aumento da freqüência urinária, febre, mal-estar, dor em região lombar

,

para que ele, através do exame físico e complementar se necessário, realize
o diagnóstico o mais breve possível para que seja realizado o tratamento

precocemente para se evitarem as complicações que possam vir a afetar
o binõmio materno-fetal.

A criança: nosso futuro
Os crescentes e assustadores casos de violência infantil nos levam ã

reflexão a cada segundo de qual seria nossa contribuição para esta

preocupante realidade, e lendo um artigo da professora SolangeAlves na
Internet. que á seguir sumariamente transcrevo, convido todos a uma

reflexão sobre o assunto:
"As crianças são amáveis, inteligentes e pacientes quandO tratadas,

com corínhoe respeito. Elas sentem e-correspondem. Sempre. E as mais
saudáveis física e emocionalmente são sempre alegres.A criança triste é
fruto de nosso maltrato. Ela geralmente é bloqueada, tensa, revoltada e

fica doente facilmente.
As crianças são o reflexo do que nós - pais, educadores e toda a

sociedade - projetamos sobre elas. Os adultos dão exemplo de violência,
impaciência, injustiça, covardia e, no entanto, querem que a criança seja
calma, polida, justa, corajosa. A criança bem que tenta, mas a falta de

compreensão, da qual é constantemente vítima, faz com que ela se anule.
Entretanto, sua natureza se revolta, é claro, e isto acaba se manifestando
física e emocionalmente.

Os fortes se salvam, mas sempre sofrem abalos. Já os mais fracos, se
tornam doentes e mal resolvidos. Estes reproduzem os rnesmos maus hábitos

que aprenderam, seguindo o modelo dos pais, de professores. de pessoas
influentes - públicas ou não -, enfim, da sociedade em geral.

É preciso renovar. É tempo de aceitar os bons valores e rejeitar os maus
costumes, infelizmente, enraizados. É essencial não confundir a cabeça
dos jovens, e ajudá-los na preparação de suas vidas, assim como fazem os

animais. Só a espécie humana complica tudo, quase torturando os seus

semelhantes, sobretudo as crianças, frágeis seres. Devemos preparar as
nossas crianças para conduzirem a sua vida, para que seja dado uma

continuidade positiva ã espécie.
O animal humano é o único que, deliberadamente, estraga as'suas

crianças, gerando membros doentes na sociedade, piorando e

envergonhando a espécie. Estraga com maus tratos, repressão, falta de

atenção, excesso de químicas, de terapias, de críticas, de mimos, etc .. Basta
observar ã nossa volto. para verificarmos que isso ocorre freqüentemente.

Vamos melhorar, nossas crianças merecem.
Façamos todos uma reflexão, é de suma importãncia que

demonstremos poro nossas crianças o verdadeiro espírito da vida com

muito amor e crença em Deus."

Feminiclin - Centro deAtendimento à Mulher
Dr. Jean Beflo Schreiner Lucht - Médico-responsável

FISIOTERAPIA
E S P,E C I A L I Z A O A

CLINICA SER
Fone/Fax: 3 6022

fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito 340H

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5'2097H

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito, 20269,F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito, 10858-F

o

I r\JTE
Ionoaudlôlogas
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797 ORA. TAlGE Ctluppi GONÇAlvES

OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA
Psicólogas:
Ana Lúcia ,Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 1200540

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
ORTOdoNTiA

Ort Clécio SidNEi GONÇAlvESTerapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMpLANTOdoNTiA
Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

RUA JOiNViUE, 1 � 70

TelEfONE: (047) J71 �61 �8

TelEfONE/FAX: (047) J71 a209Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC

Clínica UroAtual :f!'t; A aE ir =:.:: Clínica de Atendimento
� ..==s ,!'='s, s. .!� Médico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira

CRM 7868
Dr. Paulo Veloso
CRM 7528

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual - Perda de Urina

Dr, Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 'ir 371-3426

Ginecologia - Obstetrfcia - Cirurgia Vídeo-Laparosc6pica
Cirurgia Vídeo-Histerosc6pica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

I'

CLINICA SAO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vfdeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e. Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

ftunimed
-Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 e-scritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

LABORATÓRIO
ü
�.:a... JARAG,UAENSE
_. DE ANALISES

CLíNICAS.

Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 67 -

Ao lado do Hospital S�o José

Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocu.
41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
Dr. Mar/o Sousa
Dr. Mar/o Sousa r.
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Presos 4 suspeitos de terem
assaltado o BB e o Posto Mime

Guaramirim - Mais de 70
policiais civis e militares. além
do pessoal do Serviço Reser
vado da PM.de sete. cldodes
da região. inclusive de Join
ville. Barra Velha e Araquari,
participaram da operação
conjunta que prendeu na

tarde de ontem. às margens
da BR-280. próximo à Boate

Chapéu. Sidiney Romualdo.
de 21 anos. natural da Paraí
ba. Erenilson Dantas da Silva.
22. de Pernambuco. Davi dos
Anjos. 19. de São Paulo. E, na
madrugada de hoje. por vol
ta das 3h30. Evoldo Batista
dos Santos. 29. próximo ao

Posto Rudnick.
Eles são suspeitos de te

rem assaltado o Banco do
Brasil, na manhã de querte
feira (11). e,o Posto Mime. na
madrugada de ontem. am
bos em Jaraguá do Sul. A

polícia acredita que pelo
menos outros dois homens
continuam foragidos. Eles
estavam numa Parati que.
segundo a polícia. fôra rou

bada em São Paulo. Eles es
tão armados com metra
lhadora e pistolas. Investi
gações futuras irão certifi
car se são os mesmos ban
didos que assaltaram o Ban
co do Brasil e o Posto Mime.

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

Mais de 70 policiais civis e mílítares participaram da operação.
Outro homem conseguiu escapar, mas estava sendo perseguido

"Não temos certeza se são
os mesmos. As investfgações
irão comprovar". resumiu o

tenente Montibelier.
A ousadia dos bandidos

surpreendeu a polícia. Cha
mados para atender uma
ocorrência ambiental, no fi
nal da Ilha da Figueira. o sol
dado Tadeu e o sargento Ál
varo suspeitaram dos ocu

pantes de uma Parati e fo
ram verificar. Ao abordarem
os hornens.fororn rendidos.
"Eles estavam armados de
metralhadora. pistolas e

revólveres.Nos colocaram no

carro da policio e seguiram
para Guaramirim". contou
Tadeu. lembrando que um

dos bandidos disse que eles
não queriam matar ninguém.
que fariam alguns assaltos e
voltariam para São Paulo.

Os policiais foram obriga
dos a trocar de roupa com

os bonoldos. No caminho.
um outro carro da Polícia
Militar perseguitJ os carros.

Houve troca de tiros. Os
bandidos. que estavam no

carro da PM. se refugiaram
na casa de Míriam Doubra
wo. renderam a família e

roubaram o Santana placa
LYB-3039. O outro que esta
va na Parati. fugiu. Houve

Francisco Alves/cp

estava sendo feito o poçornen
to dos tccclonlstos. Um deles
identificou-se como oficial de

justiça e os outros dois. devida
mente fardados e portando
uma escopeta (espingarda ca

libre 12 de cano duplo médio)
como policiais militares. que es

tavam cumprindomandado de

prisão contra um funcionário da

empresa. Dirigiram-se ao setor

pessoal e exigiram que fosse

entregue todo o dinheiro. Mais
'de RS 80 mil em dinheiro e cer

ca de RS 120 mil em cheques.
em seguida fugiram em um Gol
cinza. Os funcionários da em

presa não conseguiram anotar
a placa.

Presos: Erenilson, äe farda, Sidiney e Davi na cela da Delegacia, em Guaramirim

mais troco de tiros e a polí
cia só os capturou minutos

depois. dentro de uma la

goa. Com eles a polfoto
apreendeu três pistolas. uma
escopeta e um revólver.

O capitão Amarildo. co
mandante da Companhia
de Jaraguá do Sul, disse que
as buscas iriam continuar. Ele
retirou um dos bandidos da
cela para rnostror o local
onde os comparsas pode
riam estar escondidos.

Assalto cinematográfico
na Lunender Ccotecções
Guaramirim - A Polícia Civil

ainda não tem pistas dos três
homens que assaltaram a

Lunender Confecções. na últi
ma sexta-feira. à tarde, Eles se

identificaram aos funcionários
da confecção como oficiais
de justiça e policiais militares.
Os ladrões fugiram em um Gol
cinza levando mais de RS 200
mil. A polícia desconfia que
sejam integrantes de uma

quadrilha organizada. dado o

esquemo montado para prati
car o crime,

Segundo funcionários da

confecção. que prestaram de

poimento. os ladrões chegaram
por volta das 16 horas. quando

-

Prostituta é presa em

flagrante por assassinato
Guaramirim - A prostituta

Raquel Pedro Caetano. 23
anos. foi presa em flagrante.
sábado passado. por volta das
7 horas. na Boate My Love. BR-
280. Ela é acusada de matar
com uma facada a colega
Alessandra de Fátima Coimbra.
18 anos.

Segundo testemunhas. o

crime aconteceu aproximada
mente às 6 horas. Raquel e
Alessandra corneçororn a dis
cutir por motivo desconhecido.
uma das testemunhas disse à

políclo que Alessandra deu um

tapa no rosto de Raquel. esta. i
por sua vez. pegou uma faca

de cozinha (de serrinha) e

atingiu a colega no coração,
Alessandra foi levada com vida
ao Hospital Santo Antõnio mas
não resistiu a hemorragia e

morreu minutos depois. A enfer
meira que atendeu Alessondro
foi quem avisou a polícia.
Em depoimento. Raquel alegoU
estar sob efeito de drogas. ela
afirmou ser usuária de crack e

cocaína. Raquel está presa no

Presídio Público de jaraguá dO

Sul. onde aguarda julgamento,
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Jaraguá do Sul - O enxa

drista Alexandr Fier, 10 anos,
sagrou-se vice campeão do
mundo no Festival Mundial da
juventude realizado, entre os
dias 27 de outubro, até 7
deste mês, em Oropesa dei
Mar, em Castellón (Espanha).
Fler competiu com mais de
100 garotos de outros países
na categoria até dez anos, fi
cando atrás somente do rus
So Evgeney Romanov, que
Obteve 9 pontos, contra 8,5
de Fier.

Fier está cursando a 4° sé

rie, primária no Colégio São
LUIS, além deste título interna
Cional, ele também trouxe
Para o Município o troféu de
campeão dos Joguinhos A
bertos deste ano e dos Jogos
Escolares de Santa Catarina.

�CP, .

L5�[p@���� ,

Futsal jaraguaense desponta
no cenário esportivo estadual
---------------------------------

Equipes Adulta e Infanto estão na fase final do Campeonato Catarinense,
disputando o título contra as melhores do Estado

"

iP

Jaraguá do Sul - No Com
peonato Catarinense de Futsal,
o equipe ADJ/Urbano/FME
somo nove derrotas, quatro
empates e 14 vitórias, total de
27 partidas. Essa campanha
levou o time jaraguaense ã
fase final do campeonato, fi

cando frente a frente com a

imbatível Sicap/Tuper/Planor,
de São Bento do Sul, que ga
nhou o primeiro jogo fora de
casa e agora, neste sábado,
depende apenas do empate.
Para a equipe Infanto-Ju

venil ADJ/Agricopel/FME, a

situação está bem mais cô
moda, no último fihal de se

mana (6, 7 e 8), em Florianó
polis, os meninos garantiram
uma vaga para o quadrangu
larfinal. A ADJ/Agricopel/FME
venceu o CRC de Chapecó
por 8 a 4, a AABB de Flori
anópolis por 7 a 3 e o Cole
gial (Colégio Catarinense) por
5 a 3. Estão classificados para
o final do campeonato a Em
broco, de Jolnvllle: o Colegial,
dEi Florianópolis; Agricopel. de
Jaraguá do Sul, e a equipe de

Joaçaba. Os jogos aconte
cem de 3 a 5 do próximo mês,
em Joaçaba.
Segundo o técnico das

duas equipes, Manoel Dalpas
qua Ie, o Maneca, o time adul
to ainda é muito novo, dois
jogadores têm ainda 16 anos,
e a média da faixa etária do
grupo é de 17 anos. "Enquan
to a equipe de São Bento do
Sul tem um grupo maduro, com
média de idade entre 25 e 27
anos, nossa equipe é bem
menos experiente. Hoje, isso é
desvantagem, mas por outro
lado, se com uma equipe as
sim nova já chegamos à fase
final do campeonato, imagine
a mesma equipe daqui a 01-

Francisco Alves/CP

Promessa: equipes adulto e Infanto tendem a ser revelações no Futsal

guns anos, será imbatível", afir
mou Maneca, confiante. Com
o mesmo entusiasmo, ele falou
da equipe Infanto-Juv.enil,
"nesta categoria, as equipes
estão mais niveladas, não há
nenhum time que se destaque
rnols. como no adulto, que tem
a Tuper invicta durante toda a

competição. Os garotos con

seguiram se manter entre as

quatro melhores, das 20

equipes que iniciaram a com

petição, em abril. Temos
chances reais de conquistar o
título em Joaçaba", comemo
rou o técnico.

A equipe adulta foz neste
sábado (14), em São Bento do
Sul, contra a Sicap/Tuper/Pla
nor, a segunda partida pela
disputa do título de campeã
estadual. No primeiro [oqo em

Joroçuó do Sul, o ginásio es

teve lotado, 1,8 mil pessoas,
a Urbano perdeu por 6 a 3.

Agora, na partida de volto. o
time jaraguaense precisa
vencer no tempo normal e na

prorrogação, uma missão

quase impossível, consideran
do que o adversário é

De acordo com o técnico
Renan Levy Costa, este título
é muito especial, "Fier teve
apenas oito meses de treina
mento e competiu com atle
tas de países com tradição no

Xadrez e maior estrutura, en
quanto que nossa cidade ain
da está se estruturando para

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

campeão invicto da primei
ra fase e, nesta segunda,
também não perdeu nenhum

jogo, empatou dois e venceu

30. Para o técnico Maneca,
o importante é não fazer feio
fora de casa. "Nosso objetivo
é lutar com todas as forças
pelo melhor re,sultado, se a

vitória não for possível, que
remos, ao menos, um resulta
do com pouca diferença",
afirmou.

A equipe ADJ/Urbano/FME
irá representar Santa Catarina
nos Jogos Brasileiros da Juven
tude, .nos dias 22 a 29 desse
mês, em Porto Alegre (RS).

dar um nível de treinamento
mais adequado", afirmou.

Este é o segundo título
mundial que Jaragu6 do Sul

ganha no Xadrez em menos

de um ano, recentemente,
Ricardo Bep,ares foi campeão
Juvenil por equipes, no Rio de
Janeiro.

Garoto jaraguaense é vice-campeão mundial

FFU�'''!ti II I 1]1� ,",,;1;1' "'H,] fl!dll ;H'i
?t04<UJ-� i�!
Su). América Seguros
Novo Hamburgo Cia. SegUJ;os
Porto Seguros
Paulista Seguros
FOße/Faic: 312·0335/311-1285/913·8442
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 290

sala 02 - centro Jaraguá do Sul - SC

o Os pilotos jaraguaenses de parapente estiveram participando,
nos dias 30 e 31 do mês passado, da 2° etapa do Campeonato Para
naense de Paropente, em Terra Rica. O pilotoWalmir Garcia, o Rato,
estabeleceu o novo recorde paranaense de võo a distância em

paropente. Rato võou 50 quilõmetros em 4,5 horas .. pousando na

cidade de Marilena, divisa com Mato Grosso do Sul.

O Campeonato Municipal de Futsal - Peladão 98 - segue com os

jogos de números 35 e 36, nestö sexta-feira (13), a partir das J9h30,
no ginásio Arthur Müller. O primeiro jogo é entre Celinho Sport/Hobby
Vídeo X Móveis Tank, em seguida jogam Kiferro "A" X Pré-Moldados

Agha.,
Teve início na quarta-feira (11), a 3° etapa do Campeonato Escolar
Mirim de Jaraguá do Sul, as competições vão até domingo (15), com
encerramento marcado para as 15 horas no ginásio Arthur Müller.
Estão participando 24 escolas das redes pública e particular. As
modalidades em disputa são: Voleibol, Xadrez, Atletismo, Basquete
bol, Handebol, Futebol de Salão e Tênis de Mesa. As competições
serão realizadas no Clube Atlético Baependi. colégios São Luís e Di-

, vina Providência, Ginásio da AABB (Associação Atlética Banco do

Brasil), Ginásio do Sesi (Serviço Social da Indústria), ginásio Arthur
Müller, Centro de Treinamento de Tênis de Mesa e Espaço Cultural
da Praça Ângelo Piazera.

O CampeonatoAberto de Handebol, que acontece de 20 a 22 deste
mês, no ginásio do Sesi (Serviço Social da Indústria), terá a partici
pação de equipes de Joinville, Schroeder e Guaramirim. Os atletas
que forem destaques, residentes em Jaraguá do Sul, serão convoca
dos para integrar a seleção municipal para representar a cidade
em competições estaduais.

'

O piloto jaraguaense Ivo Petras Konell ficou em 2° lugar na 9° etapa
do Campeonato Catarihense de Marcas A, que aconteceu em Lon
tras, no último final de semana. Agora.eie está na expectativa quan
to ao resultado da prova que está sub judlce. Alceu Feldmann, vence
dor da prova, é ocusodode "retrabalhar" o coletor de admissão, o
que dá mais potência ao motor. Caso seja comprovada a irregula
ridade, Konell continua no páreo para chegar entre as três primeiras
colocações.

A equipe Duas Rodas de Bicicross participou, no último final de sema

na (7 e 8), em Paulínea (SP), das 11 ° e 12° etapas do Campeonato
Broslleiro de Bicicross. A equipe jaraguaense sagrou-se campeã em

seis modalidades, nas etapas, e em três como campeã brasileira:
Damas (15/16 anos), Cruiser (35/35) e Júnior (15). Ainda como vice
campeã foram mais três títulos, e três de terceiro lugar. Esta foi a
melhor campanha que o Bicicross de Jaraguá do Sul já fez em nível
nacional.

O atleta Haity Moraes, 28 anos, participou, neste último final de sema

na (6, 7 e 8), do 7° Troféu Adhemar Ferreira da Silva de Atletismo
Internacional Unlversltórlo, no complexo esportivo do Ibirapuera (SP).
Haity ficou em segundo lugar no revezamento 4x 1 00 e em 4° nos 110
metros com barreira. O atleta participa, nos dias 27 e 28 deste mês,
pela seleção brasileira, do Torneio Internacional Oscar Fernandes,
em Santa Fé, na Argentina.

A 4° e última etapa do Campeonato Regional de Tênis, realizada no

último final de semana, em Brusque, teve como destaque a atu

ação dos quatro tenistas jaraguaenses participantes. Morcílío Silva
foi campeão da l° Classe "B" (acima de 30 anos); Paulo Neto

campeão da 4° Classe "A" (até 30 anos); Téo Meyer campeão da 6°
Classe "B", e GuilhermeWeege vice-campeão da 6 ClosseA". Neste
final de semana (13, 14 e 15), oito tenistas da equipe Malwee es

tarão participando, em Joinville, do Circuito RBS de Tênis Infanto
Juvenil.

/

O técnico de Tênis de Mesa, Marcos Albino, viaja neste domingo
(15) para a Europa onde participará de um estágio técnico. Na Ale
manha, Albino participará de uma série de jogos amistosos com

clubes/equipes da região de Heidelberg.Na Suécia, o técnico com
petirá no Torneio Aberto, válido pelo Circuito Protour da ITIF.

RECOMAQ
Móveis

para escritório

Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores de teto e parede
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A Teltran está com

. uma super p.romação
para este final de ano.

Preenchendo um cadastro
com seus dados pessoais,

você concorre a um celular

Concept Gradiente, o mais

avançado da categoria.
-

Basta você preencher o cupom,

deixá·lo na Teltron ou enviá·lo pelo
correio e você já esta.rá concorrendo.

Participe e Itoa sorte.

Campeonato de par.apente
será realizado na cidade
-----------_ ...._--------

Cerca de 720 pilotos do Paraná e Santa Catarina
devem participar desta etapa

Jaraguá do Sul- A 2" etapa do
Campeonato Catarinense de

Parapente acontece, neste fir;al
de semana (14 e 15), no Morro da
Boa Vista. As provas serão de
Cross Country (Distância Livre),
onde o objetivo é pousar o mais
distante possível do local de de

colqgem, na direção indicada

pelos diretores da prova, minutos
antes do início. O Jorocuó Clube

.

de Vôo Livre prevê que mais de
120 pilotos de Santd Catarina e

Paraná devam participar do
evento.

No Paropente, as condições
meteorológicas são fundamen
tais, porisso as provas só aconte
cerão se não chover. A com

petição está marcada para ini
ciar no sábado (14), das 11 às 16
horas, e no domingo, no mesmo

horário. Este não é um evento
voltado para o público, assim
como o Festival de Alegorias, que
acontece todos os anos, em ju
lho. Por esse motivo, a organiza
ção pede às pessoas que queiram
ver os pilotos, para comparece-

rem à Escola Waldemar Schmitz,
na Ilha da Figueira, de onde eles

partirão para a decolagem. Se

gundo a direção do clube, estaé
uma medida de segurança.

INICIATIVA - Desde que iniciou,
em 1997, o Jaraguá Clube de Vôo
Livre promoveu, além de campe
onatos, melhoramentos no Morro
da Boa Vista, um dos pontos turís
ticos da cidade. De lá para cá,
lixeiras e bancos foram coloca
dos, também construíram o muro

de contenção contra erosão,
plantio de hortênsias e grama,
mudando o visual do local. Para
o ano que vem, a diretoria do
clube está pretendendo fazer ain
da rnols. em pauta está o térmi
no da concretagem, após a Fa
zenda Spézia, a colocação de:

guord-rails,- reforma das insta

lações ocupadas pelas repetido
ras e reurbanização geral, "para
tanto, chamaremos os setores

público e privado para que con

tribuam nesta couso". informou o

presidente do clube, Cleiton
Wackerhagen.

Ç!I@�!!l��gl��º�t�,!I
(grama sintética)

QUADRA COBERTA
Rua João Januário Ayroso, sin°

(em frente aoUrbano)

�cPoooo .. ooo .. o .. ooo .. oooo .. oo .. oo .. ooooooooooo .. ooo .. ooo .. oo .. o .. 000

L5�[P@�U��
Jeep Club de Jaraguá do Sul

No último final de semana, prestigiamos Cl Festa Náutica/98,
em Rio dos Cedros, onde alguns comoenhelros acamparam.
A organização da festa está de parabéns.
Foi apresentada, em nossa última reunião, uma chapa com os

candidatos à Diretoria para a gestão 1999. A eleição será no

dia 1 de dezembro.
.

.

É com alegria que recebemos o companheiro César Floriani,
que após um período afastado do nosso clube, retornou às
atividades.
No próximo dia 21, sábado, às 8 horas, acontecerá uma saída
poro as trilhas do Rio do Júlio. Os companheiros Jorge e Dário
estiveram no local fazendo reconhecimento e gostaram.
As obras de melhorias da nossa sede estão praticamente con

cluídas e ficaram ótimas. Parabéns à Diretoria.
O companheiro Alexandre trocou o seu Jeep, velho compa
nheiro de trilha, por uma Rural com motor de avião.

E·STO.FADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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ele9ÂifJC�A Ae Am�ieoté.

Loja: Rua João Planincheck, 10832 - Jereçué Esquerdo - Fone: 376-1600
Fábrica: Rua Francisco Hruschka, 798 - São Luiz - Fone/Fax: (047) 376-1600
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