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Orquestra doscor e grupo de dança
fazem .abertura do Natal noMalwee
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A Malwee Molhos realizo ama

nhã, às 20 horas, no unidade de

Joraguá do Sul, o inauguração dos
luzes de Natal 1998, A abertura dos
festividades natalinos terá o partici
pação do Orquestro do Sem, Gru
po de Danço do Galpão Saúde e

canhão de luz - star light. São 650
mil lâmpadas enfeitando os uni
dades de Joraguá do Sul, Pome
rode e Blumenau. Página 1.4
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Muito acima do

ideologia
Mesmo antes de se filiar ao PSDB, a vereadora Niura

dos Santos já demonstra afinidade com a futura le

genda. Na noite de segunda-feira (16), quando ques-
tionada sobre as especu
lações em torno da possível
transferência, ficou em cima
do muro e não disse nem sim,
nem não. A insistência dos

repórteres, entretanto, con
seguiu tirar da parlamentar a
declaração de que sairia do
PL. "Ainda não me decidi em

qual partido me filiarei. Rece
bi vários convites e vou ono

üsó-los". disse a vereadora,
num misto de constrangimen
to e espanto.

Mais adiante, sem ter como
esconder, admitiu que se filia
ria ao PSDB. O fato em si não

mS$�jmm.ss�m.m,�$jm$$>-,:m$j$�=5�=_:

contém nenhuma anorma-

lidade. É comum-os políticos trocarem de partido por
esse ou oquele motivo. O que causa estranheza é a

vereadora escOlher o PSDB do vereadorVicente Caro

preso, logo depois desse ter sido eleito deputado fe

,der91. ldeoloqlcornente. Os partidos se perecem muito,
opesor de terem sido concebidos por fórmulas e

posições até' antagônicas. O PSDS tern origem no

PMDB, de. passado dernocrótlco,» de lutas cóntra a

dltoduro. o n. por sua vez, tem origem exatamente
nos desafetos.

Aliás, em declarações sobre a ida do vereadora

poro o PSDB, Coropreso admitiu que a legenda se pios para manter' sueis

ooroxlmou muito do PL, no que diz respeito à ideolo- equipes. '

.gia ..É verdade!'A cúpula tucano é oriunda do antigo .Nossos atletas tidos
MDB' que, corri a nitloo.desccrccterlzoçöo da legen-' como "adultos" são ope-
da, resolveu criar outro partido com o perfil social- ,.

:Oernocratd;. espelhado 'r;,as sociais-democracias eu-
nas olquns jovens 'com

ropéios. Mas pará vencer as elei<;ões presidenciais de idade máxima de 17, anos,
1 �94, copltulou-se diante da ofensiva neoliberal.do PFL.,. estorçcdos e dedlccdos:
perdendo a ldentidóde. O que foi concebido para ser. seriam, com essa idade,
um anjo GabrieL.se tornou num Frankstein. considerados adultos?'

A dança das cadeiras. em Jaraguá do Sul não é
muito comum. Nesta legislatura, apenas o vereador

E é com esses garotos
Carioni Pavanello trocou de partido, depois do racha que estamos disputando
interno do PPB e de acusações mútuas. Pavanello, in- um campeonato de gen
satisfeito com a legenda, coerentemente abrigou-se te grande, considerado o
no PFL. PPB e PFL são filhos do mesmo útero, o PDS do Campeonato Catari
ex-presidente João Figueiredo, e origens na mesma

Arena da ditadura militar. Por outro lado, houve uma
nense Adulto de Futebol

debandada do PTB, mas é fruto da derrota do partido de Salão. E não estamos

em 1996. Aliás, é prudente identificar os oportunistas fazendo feio!

que trocam de partido como passarinho de poleiro. Além desses atletas cl-
Dois outros vereadores estão sem partido. Gildo todos acima, quero infor

Alves deixou o PMDB e promete não se filiar a outra

legenda até o final do mandato. Especulava-se que
mar a toda nossa popu-

iria para o PT ou que criaria o PSB, mas o estreitamento loção que possuímos uma
na relação com Pavanello, sinaliza um mamoro com o equipe formada por garo
PFL. GilmarMenel mantém a linha independente e não
dá nenhuma pista de sequer flerte com outro partido.
As razões para as trocas partidárias, às vezes, beiram
o bizarro. As 'ideologias partidárias são desprezadas,
obedecendo apenas os interesses pessoais ou de gru-
pelhos.

Não é possível ser político sem ter ideologia. A ideo

logia é o código genético dos partidos, define e com
para as posições.

o PSOB tem

I
I

origem no

PMOB, de
passadO
democrático
e de lutas
contra a

ditadura,
o Pl, por sua
vez, tem

origem
exatamente.
nos desafetos

Carta do Leitor

, E:sforço 'e,dedlcoçõo de jovens atletas
. * Ahtonio Armindo Zanon

Pouca gente percebe,' tos corn idade entre 15 e

mas Jaraguá do Sul pos- 16 anos que já tretnorn

sui um futebol de salão de juntos desde 1995 e, po-

dré Terme e Rafael Poffo,

tendo como técnico Ma

noel Dalpasquale, o Ma-

alto nível, cornporondo ' trocloodc pela ADJ/Agri:-, neco. e ouxlllcr-técnlco
nossos incentivos (porcosj. eopeí já conseçulrorn um .

Augustinho Férrori_. 'Além
com volumosas sornes 'vice-cornpeonoto esta-' detrelnor'diorlomente.de

gastas por outros municí- dual e que, este ano, dls- quatro a sels horas, por
diversas vezes serviu de

sparring para o time

adulto. Essa equipe será

a nossa representante
nos próximos Joguinhos
Regionais, marcados

para acontecer no ano

que vem, em Jaraguá
do Sul.

Quero parabenizar to

dos esses atletas que, em

prejuízo de suas ativi

dades sociais, estudantis,
familiares e de formaçãO
profissional, não medem

esforços poro. com muito

suor e dedicação, elevar
o nome de nossa cidade

para todos os cantos do

nosso Estado.

putando com 24 equipes
de todo o Estado, con

seguiu sua classificação
no final de semana passa

da, em Florianópolis, para
onde se deslocororn na

sexta-feira, dia 6, e retor

naram no domingo (8),
com a certeza de serem

uma das quatro melhores

equipes de Santa Catari

na na categoria Infanto

Juvenil.

Essa equipe é forma

da pelos atletas: Fábio_
Zanon, Luiz Fernando No

voes, Celso-Carlos da Sil

va Júnior, Leandro Schmö

ckel Gonçalves, Paulo

Cesar Vieira Júnior, Luiz

Cláudio Dalprá, Ricardo
Kuhn, Igor TarnawskL An- * Economista

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cart?S
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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Niura diz que vai. deixar o Pl
poro se filiar a outra legendaiM1

"Há três anos, alguns pais de oíunos do Colégio São Luís travavam

uma 'luta' inglória contra a União Catarinense de Ensino e contra a

direção do colégio, sem nenhum apoio da APP, que preferiu se

omitir para que os seus filhos tivessem o direito de escolher qual o

período queriam estudar.

Apesar das argumentações dos pais, o primário foi fechado no

período da manhã. e quem não estivesse contente poderia deixar
ocolégio (palavras do diretor). Mas houve grande evasão de alu

ros e fracassaram as matrículas no período da tarde.

Hoje, estão abrindo vagas para 1999 também no período da ma

nhã.
No mínimo, esses administradores deveriam reconhecer publica
mente o erro que cometeram, afinal, humildade é um dos princí
pios dos Maristas.'
Aos pais que levaram os filhos do colégio, a alegria em saborear
essa doce 'vingança' da razão."

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

Vereadora disse estar insatisfeita com o partido. Ela afirmou que durante
dois anos não sentiu apoio dos correligionários

Jaraguá do Sul - A verea

dora Niura dos Santos, única li
berai com cargo eletivo no Mu

nicípio. anunciou esta semana

que pretende deixar o PL e se

filiar em outro partido. Ela justi
ficou a decisão afirmando que
a legenda não tem lhe dado

apoio aos trabalhos desenvolvi
dos na Cãmara deVereadores.
Niura, em princípio, negou que
tivesse decidido se filiar ao
PSDB, mas depois acabou
revelando que está propensa
.0 ingressar no ninho tucano.

Niura contou que conversou
com o presidente do Diretório
Municipal do PL, Heins Raeder,
e expõs a insatisfação com a

legenda e com relação a

posição dos correligionários.
"Sinto que não estou falando
a mesma língua dentro do

partido. Estou com o coração
na mão. gosto da doutrina do
PL, mas não tem outro jeito. Ain
da não me decidi quando ofi
cializarei o pedido de desfili

ação", contou. não esconden
do o desejo em se fi-·
liar ao PSDB do de

putado federal eleito
Vicente Caropreso.

Raeder confirmou
a conversa com a

vereadora, mas ne

gou que ela tivesse
decidido deixar o

partido. "Só posso
considerar a saída
dela, depois de rece

ber a correspondên-

César Anton - Jaraguá do Sul

"Na edição passada, o senhor Jairo Corrêa ocupou esse espaço j
eteceu comentários a respeito de uma reunião realizada no Colé
gio Albano Kanzler. na qual portlclporcrn representantes da APP,
associação de moradores, comunidade e vereadores.
A respeito de minha ausência, gostaria de citar o seguinte: quan
do recebi o convite, comuniquei que, no mesmo horário, estaria
na Ferj, onde estou todas ás terças-feiras, já que sou professor
naquela instituição. No entanto, manifestei minha opinião e soli
citei à vereadora Beti que justificasse minha ausência.
Gostaria de dizer a toda comunidade da Vila Lenzt que a asso

ciação de rnorodores sempre terá deste vereador todo o apoio
necessário na condução das reivindicações e também que.con
sidero de suma importância que a comunidade cobre a partici
pação de seus representantes, que, também por isso, agradeço a

preocupação do senhor Jairo."

sessões ordinárias realizadas ntis·diaS.�9:
Alcides Pavanello na condlção êe:líd�r.de giirernl) o' delel dÜéexecutlvo, que concede contribuição
ao CDL, o qual teve aprovaçãoiorun�ni(TlitJ�a�, i;<'. .: <)\.:.José Antônio Schmilt teve aprqy,áda's as 'indiêaçöes: exte�sã

.

9a de CÓ�I]i;pondências da rua Albert
Schneider até a Mercearia Papagaio: instalação de!elefonepúplicopróximo aEseola Isolada Rio da Luz I;
implantação de redutor de veloGi,gªº�.haruª �1�Ellt Sçh�ªider e inlplantaçãç Cemitério na Ilha da Figueira.
Lorita ZanoHi Karsten teve aprovadas as indicações: �ub a rua João Doubrawa e

recapeamento da rua 29 de Outubro. Teve aprovadas �s as ruas 511, 529 e 564 de Anelo
Oristina Wackerhagen, Faustino Demarchi e Hemique �ei .... .

licitou a reavaliação da
localização da faixa de pedestres na rua Exp.. GumerciQdo ltaménto da rua Guilherme Koehler.
Comentou e agradeceu o resultado da campanha do alim na Ilha da Figueira, destacando a

importância da imprensa falada: .. s

Maria Elisabeth MaHedi teve aprovada a indicaçãq p�ra
denominação da rua 1005 de Alpirra,Kó���eiªt�r�._ F�lou
desenvolvimento do turismo no )llunicípio, .acertou-see f
desenvolvimento econômico da'Agenda 2t�,soli
500 mil reais ao Centro Cultural. Pátä&é'Hrtóútã"R
Pedro Anacleto üarcíateye aprovada a indicação pa
Vicente Caropreso teve aprovada o projeto que conc

.

todos para participar da Campanha contra diabetes na:Praça A
Castelo, responsável pela posto do íoarnps. peja inici�tiva, Falo
analisar a questão do Fundo'MunicipaLilePréVídênciaSoc i, ".

Nlura Sandra üemarchi dos Saníos1eveaprovada a pro as ruas 536 e 923 de Guilherme
Konell e Walter Picolli, resÍlecti�arn,ente. Destacou a 'inaug ibliot�c�'P'�!)ficà na Barra do Rio Cerro através
do projeto "Coleta de Material Reciçlá.yei" e o trabalho :de . Pe:'Niv�ldcl.

.
Gilmar Menel solicitou estudos .. para o estreitamento �a ciclovia ngJu(Epitáclo Pessoa, pelo pouco uso e a

modificação de sentido na rotatória,próxirr(á:al?pnte Abd
.

çrilicás ao atendimento na Delegacia de
Policia Ci�il, solicitando envio ao Dr.'Ad�(rfaK(il\Y.B�a,. j A r<'" . J,". CÂMARA
Afonso Plazera sollcitou presença dos vereadores'naiSegunda.felra, as 18 horas, Junto MUNICIPAL DE
com o EngO Osmar Gunther, para dar seqüência a análise oe lei que altera o JARAGUÁ DO SUL
zoneamento e uso do solo no municipio.

Edson Junkes

Rua Felipe Schmldl, 86 - Font;': 371-3751

Mudança: Niura vai deixar o PL e se filiar ao PSDB

cio oficializando a desfiliação". pula do oortícó. que a consi-

ponderou. Na opinião dele, a dera "uma parlamentar séria.
postura independente da vere- batalhadora e de forte apelo
adora vai dificultar o trânsito popular". Caropreso acredita
dela no PSDB. "O PSDB é go- que a filiação de Niura ao PSDB
verno e ela muitas vezes se reforçará o partido tanto em

posteleneu contrária ao gover- âmbito municipal como re-

na. contrariando inclusive a ori- gional. "Ideologicamente o PL

entação do partido", revelou, é diferente do PSDB. mas tem
afirmando que "ela não co- posições semelhantes quanto
mungou com a cartilha do PL". ao governo federal", explicou.

Caropreso disse que o con- apostando que o PSDB tem-se
vite para que a vereadora se aproximado muito da linha de-
filiasse ao PSDB partiu da cú- fendida pelo PL.

Prefeitos conseguem vitória junto a FHC
Guaramirim - o

prefeitoAntonio Carlos
Zimmermann (PMDB).
também presidente da
Fecam (Federação
Catarinense das Asso

ciações de Municí
pios), classificou de
muito satisfatória a pre
sença de mais de 1.3
mil prefeitos em Brósãlo.
no início do mês. para
discutir as reivindi

cações entregues ao

presidente Fernando

Henrique Cardoso.
Para Zimmermann. o

projeto de lei que dará aos mu

nicípios o direito à extração mi
neral representa um avanço sig
nificativo nas negociações.

Com relação à isenção do IPI

(Imposto sobre Produtos Industri

alizados) e ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e

Serviços) para rnóqulnos e equi
pamentos,Zimmermann informou
que FHC "sinalizou favorável". "A

equipe do governo, no entanto,
teme que, com a isenção dos im

pastos e com a queda no valor
das rnóquínos. os prefeitos façam
financiamentos para a reno

vação da frota. Com os juros 01-

tos, acaba contrariando as orien

tações para cortar gastos". expli
cou.

Zimmermann disse também
que dois técnicos municipalistas
e dois da Aneel (Agência Na
cional de Energia Elétrica) estão
tratando da regulamentação
da cobrança da TlP (Taxa de Ilu

minação Pública). "A pressão
dos preteltos abriu um canal de

negociação com o governo
federal". resumiu, informando
que outra vitória é a ma"

nutenção da retenção do FEF

(Fundo de Estabilização Fiscal).
em 20%.

CENTRO

Check-up
VIP��

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX
SU'a empresa

em ótima formaDElMAGEM
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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Caropreso reúne dissidentes

para criar o PSDB em Corupó
-----------------------------�---

Comissão Provisória deverá ser formada na próxima semana.

Na quarta-feira (25J os tucanos revitalizam o diretório de Schroeder

Francisco Alves/CP

Projetos: Werner, Caropreso e Seidel na reunião de criação do PSDB em Corupó
.,

Corupá - O vereador Vi
cente Caropreso (PSOB). de
putado federal eleito, iniciou a

formação do partido na ci
dade, Na noite de ontem, cer
ca dé 20 pessoas reuniram-se
na casa do empresário Carlos
Dieter Werner para discutir so
bre a criação da Comissão Pro
visória e, em seguida, do
Diretório Municipal. Caropreso
conseguiu reunir a elite política
da cidade para integrar o parti
do que, segundo eles, será
uma nova opção ao eleitora
do com propostas diferentes
de administração,

Werner, cotado para presidir
a Comissão Provisória, e ex-pre
sidente do PMDB local, fez

questão de frisar que o partido
ainda não havia sido criado,
"Há, por enquanto, um movi
mento favorável à criação do
PSDB em Corupá, que vai er-

rebanhar políticos de outros
partidos que querem implantar
uma nova forma em adminis
tror". declarou, De acordo com

o também empresário Donato
Seidel. ex-secretário do PPB,
provóvel vice-presidente da
Comissão Provisória, a criação
do partido tem como proposta
reverter a imagem da cidade,

Werner disse que o grupo irá

seguir as orientações de Caro

preso e as diretrizes do partido,
Sobre, o não convite aos vere

adores e demais lideranças,
afirmou que a preocupação é
não se indispor com os partidos
da cidade, "Não é bom co

meçar um partido com ani
mosidades", justificou, afirman
do que o grupo está coeso e

quer "tirar Corupá do buraco",
"Na região, não existe nenhum
Município atrás do nosso, Isso
é ruim para a imagem da cí-

dode". completou, informando
que o turismo será prioridade
no projeto futuro do partido,

Na opinião de Caropreso, a
formação do PSDB está sendo
feita com pessoas identificadas
com os ideais do partido e já
nasce forte, "A maior força do
PSDB é a abertura dada para
as filiações, não recusando
nenhuma classe, mas exigindo
o perfil social-democrata", de
clarou, conclamando as mu

lheres a se integrarem ao parti
do, Assim como Werner, Caro
preso lembrou que a proposta
em criar o PSDB será discutida
com outras pessoas que te
nham afinidade com os ideais
da legenda e queiram partici
par da Comissão Provisória.

O ex-secretário do PPB,
Antõnio Carlos Blunk, deverá

, ser indicado para secretariar a
Comissão Provisória do partido,

Ivo Konell nega existência de 1 7 processos contra e/e
Jaraguá do Sul - O deputa

do estadual reeleito Ivo Konell

(PM OB) negou categorica
mente que existam 17 proces
sos contra ele, conforme divul

gado pela imprensa, Segundo
o parlamentar, que dirigiu o

Município entre 1989/92, há
apenas dois processos admi
nistrativos contra ele, Um por ter
contratado merendeiras sem

concurso público e outro por
não ter repassado o duodéci
mo à Câmara de Vereadores.

Konell voltou a criticar a for
ma como está sendo tratado
o processo que moveu contra
a Câmara de Vereadores, que
rejeitou -os contas do exercício

de 1991, classificando de in
sanáveis as irregularidades
contidas na administração
pública, De acordo com ele,
"os adversários políticos apre
sentam uma versão completa
mente errada do coso", Ele
voltou a afirmar que a decisão
da Câmara de Vereadores foi
um ato político e não adminis
trativO.

- Em primeiro lugar, o julga
mento feito nas contas de 1991
foi político. Os adversários
traçaram um plano para me

deixar inelegível. Em segundo,
o STF (Supremo Tribunal Fede
ral) nãojulgou o mérito do pro
cesso, apenas recusou o pedi-

do'de agravo feito por mim na

tentativa de eliminar a palavra
insanável do julgamento. O

processo continua tramitando
no Supremo - explicou, acres
centando que tem documen
tos para provar que "estão fa
lando bobagens".

Na verdade, o deputado
tem pelo menos mais quatro
processos durante o tempo em

que exerceu o mandato 'de
prefeito do Município. Um, in
clusive, o tornou inelegível até
o ano 2002, A sentença, publi
cada no Diário Oficial em ou

tubro do ano passado, é do juiz
substituto da 2° Vara, Stephan
Klaus Radloff.

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) prorrogou para o dia 5
de dezembro o prazo para que a Prefeitura de Jaraguá do
Sul devolva aos cofres do Issem (Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal) e ao FMPS (Fundo Municipal de Previdên·

cio Social) mais de RS 4 milhões,
A Procuradoria do Município está recorrendo da decisão do
Tribunal alegando que o projeto que permitiu que a Prefeitura

fizesse a transação foi aprovado pela Câmara oe' Verea
dores,

O Tribunal condenou ainda o ex-prefeito Durval Vasel (PTB),
autor do projeto, a pagar multa de RS 6,4 mil por empréstimos

ilegais do FMPS, mesmo motivo que levou o TCE a multar

Werninghaus em RS 4,8 mil.

Aliás
Werninghaus está disposto a

não devolver nenhum
centavo da Prefeitura, Ele

argumenta que, apesar do ,

projeto ser ruim. foi aprovado
pela Câmara de Vereadores.
e que a Prefeitura não tem
dinheiro para devolver.

- O projeto conseguiu a

burrada em colocar sob a

responsobllldode da Prefeitu
ra a previdência dos funci
onários, o que vai inviabilizar

as administrações dos

próximos governos - dispa
rou.

Praga
Para o presidente do

diretório do PL de Jaraguá
do Sul. Heins Raeder, a ida
da vereadora Niura dos
Santos para o PSDB vai
inviabilizar a aliança dos
tucanos com o PFL,

- Quero acompanhar de
perto a posição dela no

PSDB. Se tiver a mesma

postura independente e

não apoiar integralmente
o governo, a aliança corre

o risco de não chegar até
o final do mandato -

avaliou.

Confirmado
Embora o deputado estadual reeleito Ivo Konell (PMOB)

tivesse negado a indicação pelo governador Paulo Afonso,
do mesmo partido. para assumir uma vaga no TCE (Tribunal
de Contas do Estado), na tarde de quarta-feira (18). a Assern
bléia Legislativa recebeu a indicação. Uma comissão espe

cial de parlamentares analisará a mensagem,
Konell chegou a classificar as notícias a respeito de "especu

loções",
Pelamordedeus

Corre à boca-pequena que
os vereadores de Jaraguá

do Sul pretendem apresentar
projeto de reajuste ao

salário, atualmente em RS
1.770,00.

Apesar de ser negado por
muitos, a discussão está em

pauta nas reuniões internas
dos parlamentares munici-

pais,
De acordo com o artigo 8°
da Lei Orgânica. "À Câmara
compete fixar os subsídios e
a verba de representação
em cada legislatura para a

subseqüente", mas aqui é
Brasil.

Coerência
Na votação ao vetu do

prefeito Geraldo Wer

ninghaus (PR) ao
projeto do vereador
Carioni Pavanello. do
mesmo partido, que
tornava obrigatória a

instalação de bebe-
douros e sanitários nos

estabelecimentos
bancários de Jaraguá
do Sul, apenas o autor
foi contrário ao veto, os
demais 14, votaram pela
rejeição do projeto,
Pavanello disse que

votou contrário porque
o projeto era seu,

De volta
-No manhã de segunda-feira (16). o prefeito Geraldo Werning·

haus (PFL) reassumiu a Prefeitura. após dez dias de férias,

juntamente com o vice-prefeito Irineu Pasold (PSOB),
Durante esse período. o Município foi administrado pelo
presidente da Câmara de Vereadores, Lio Tironi (PTB),

Será que se fosse o vereador Pedro Garcia (PMOB) o prefeito
teria passado o cargo?

ijADD/Makle/�
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.
�o"o 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�{)\<-:.\\'ßç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Convênio garante redução dos
custos de projetos populares

ASSOCIAÇAO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Associe-se
Fone/Fax: (047) 371-1 044

E-mail: acijs@netuno.com.br

FERIADO ESTADUAL ÉTRANSFERIDO
O governador Paulo Afonso Vieira assinou o decreto 3.304. de 6 de

novembro. transferindo do dia 25 de novembro (quarta-feira). para o
, dia 29 (domingo). a comemoração do feriado que marca o Dia de

Santa Catarina. A providência veio atender à solicitação do meio

produtivo catarinense. tendo em vista que a cornpetltlvtdode do

mercado exige cada vez mais a dedicação do empresariado. Antes
da edição do decreto. a Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul encaminhou ao governador. cobrando a transferência e sugerindo
que. doravante. a data magnd de Santa Catarina seja definitivamente
transferida para o domingo - ou o feriado suprimido =, evitando que. a
cada ano. haja preocupação da classe empresarial neste sentido. A
transferência da comemoração agradou aos empresários.

CONSTITUiÇÃO DE EMPRESAS
477 empresas foram constituídas em Jaraguá do Sul. de janeiro a

outubro. dando uma média mensal de 47.7 empresas. Conforme
estatísticas do escritório da Junta Comercial do Estado. que funciona
no Cejas. foram criadas 44 em janeiro. 44 em fevereiro. 55 em março. 41
em abril. 63 em maio. 49 em junho. 51 em julho. 49 em agosto. 37 em
setembro e 44 empresas no mês de outubro. Das 44 de outubro. 21 são
comerciais. 15 de serviços e 8 indústrias. Das novas fábricas. uma de

produtos de padaria e confeitaria. uma de modelos para fundição.
quatro de fabricação de máquinas. fôrmas metálicas. equipamentos
pré-moldados de concreto e equipamentos para movimentação de
material de construção civil e. ainda. duas indústrias de artigos do
vestuário.

PRESIDENTE DO CREA NA ACIJS
O presidente do Crea/SC (Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura de Santa Catarina). participou. como convidado. da reunião
da Acijs. quando expôs as atividades desenvolvidas. Segundo ele. a
prinCipal atividade do Crea/SC é a fiscalização do exercício profissional.
Citou que 4.862 empresas estão registradas no 'sísterno. Luiz Roberto
Glavan dirimiu dúvidas em relação ao registro nos éonselhos. observando
que a necessidade existe.mas dentro da atividade principal da empresa.
Conforme explicou. o registro deve ocorrer. pela empresa, na sua

atividade principal. no conselho ao qual corresponde o negócio. não
sendo exigido aos demais quando existe multiplicidade de funções.

COBRANÇA DO ISS
A Acijs. através da assessoria jurídica do Cejas. está levantando

informações junto a outros municípios. acerca do valor da alíquota do
ISS (Imposto Sobre Serviço). cobrado pelas prefeituras. O objetivo é
comparar as alíquotas e discutir posteriormente com a Prefeitura de
Joroouó do Sul uma forma adequada à realidade. como tem ocorrido
em outros municípios. Entende-se como necessário um estudo neste
sentido. evitando assim. a saída de empresas de Jaraguá do Sul para
outros cidades. atraídas por alíquota menor do ISS.

DISCUSSÃO DA AGENDA 21
As pessoas que preencheram fichas de inscrição-para os grupos de

trabalho da Agenda 21. irão se reunir. entre 30 de novembro e 3 de
dezembro. paro discussão das estratégias. Os que participaram do
seminário. no dia 28 de outubro e não se inscreverem. ou quem não
pôde comparecer e quer contribuir. pode entregar a inscrição no Cejas
(Acijs). Na Acijs também existem fichas de inscrição. Via Internet. o
endereço é www.jaraguadosul.com.br. página. da Prefeitura.

ENCONTRO DE EMPRESÁRIOS
A Acijs traz o humorista. comentarista deN e especialista em relações

humanas Renato Pereira. poro palestra-shaw no 35° Encontro de
Empresários. na quarta-feira. 25. no Clube Atlético Baependi. O tema é

"Ne9bciando com bom humor. vendendo com ,alegria e comprando
com sorriso". O evento começa às 19 horas.lnformaçôes e inscrições
no Acijs. ou através do fone/fax 371-1044. com Neusa.

LANÇAMENTO DA MULTIFEIRA
A Apevi/Acijs e Rosani Promoções e Eventos organizam para

segunda-feira. 23 de novembro. o lançamento da 4° Multifeira de

�araguá do Sul. na AABB. Na oportunidade. serão apresentadas as

Inovações. como a Feira Alimentícia/99. No local estarão expostas as

plantas dos estandes para visualização e início da comercialização.

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

Prefeitura, Cteo e Associação de Engenheiros e Arquitetos renovaram
acordo que facilita a construção de casas populares

JQraguá do Sul - Na tentati
va de amenizar o déficit habi
tacional no Município. estimado
pelo secretário de Desenvolvi
mento Econômico. Waldir Watz
ko. entre 2.5 a três mil unidades.
a Prefeitura renovou convênio
com o Crea (Conselho Regio
nal de Engenharia e Arquitetu
ra) e com a AEAJS (Associação
de Engenheiros e Arquitetos de
Jaraguá do Sul). que permitirá
reduzir os custos dos projetos e

das taxas para construção. A /

renovação do convênio, que já
existe há seis anos. aconteceu
na tarde de segunda-feira (11).
na Prefeitura.

Pelo convênio. os munícipes
que integram o programa de

habitação popular. com renda
familiar entre um e cinco salári
os mínimos - atê RS 650.00 =,

ganharão da Associação de

Engenheiros e Arquitetos o pro
jeto da casa. com dimensão
de 40. 60 e 70 metros quadra
dos. além de terem redução
em 50% nos honorários do

profissional. De acordo com a

presidente da associação. Si
mone Mattedi. o projeto e

acompanhamento profissional
de uma casa de 70 metros

quadrados sai por RS 511.00:
pelo convênio. o munícipe
paga RS 150.00.

- Os custos terão redução de
1. 7 para 0.7% do CUB (Custo
Unitário Básico) por metro qua
drado - lembrou. acrescentan
do que. pelo convênio. o Crea

permite que o profissional
acompanhe sete casas popu
lares como se fosse apenas

�,

Wernlnghaus: "Convênio vai reduzir o número de construções ilegais

Rua Felipe Schmldt, 86· Fone: 371-3751

uma. facilitando a construção
das obras.

A presidente informou que.
na renovação do convênio. a
associação apresentou seis
novas propostas. além das cin
co que já existiam. O convênio

prevê ainda que o Crea cobre
o mínimo - RS 15.00 - da taxa
do responsável-técnico. A
Preféitura irá liberar o paga
mento dos alvarás e não per
mitirá alterações nos projetos.
que beneficiarão pessoas físi
cas com interesse apenas resi
dencial. "Com o convênio.

uma casa de 40 metros qua
drados. que custaria RS 431.00.
com todos os encorços. passa
a custar RS 111.00". informou.

Na opinião do prefeito Ge
raldoWerninghaus (PFL). o con
vênio contribuirá decisiva
mente para reduzir o número
de construções ilegais. um

problema que se alastrou muito
no Município nos últimos anos.

Os dernols critérios de seleção
para participar do convênio
são: possuir terreno em área

legalizada e estar morando há
pelo menos um ano nÇl cidade.

Acijs promove 35° Encontro de Empresários
Jaraguá do Sul - A Acijs (As

sociação Comercial e Industri
al de Jaraguá do Sul) promove.
na prôxima quarta-feira (25). a
partir das 19 horas. no Clube
Atlético Baependi, o 35° Encon
tro de Empresários. Na opor
tunidade. serão conhecidos os

três trabalhos vencedores do
concurso sobre o anteprojeto
do novo prédio do Cejas (Cen
tro Empresarial de Jaraguá do
Sul) a ser construído ao lado do
Centro Culturol. com início das

obras previsto poro. janeiro.
O encontro contará com

palestra de Renato Pereira.
com o tema "Negociando
com bom humor. vencendo
com alegria e comprando
com sorriso". De acordo com

o diretor-executivo da Acjis.
Moacir Lawin. a palestra abor
dará os assuntos relacionados
ao dia-o-dia do empresário de
forma descontroído. apelando
para os recursos do humor. "A

intenção é fazer uma confra-

ternização. discutindo os assun

tos de forma light". explicou.
informando que Pereira é espe
cialista em relações humanas.
com cursos de extensão no

México e nos Estados Unidos.
Na opinião do presidente

da Acijs. Eduardo Horn. a pa
lestra será "um alegre encon

tro com nova técnica de inside

psicológico da interação pes
soal do prazer. O sorriso como

sintoma e a alegria de nego
ciar com resultado".

Contabilidade Geral

Registro de Empres
Orgãos de ClasseMARLIAN

--

Sua confiança:
nossa maior conquista.

�LI.ea Pr�=s_
FC> ....�'F.ea><:
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III
CRITÓRIO CONTÁBIL MARLIAN SIC LTOA.

---
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'Mais de seis mil trabalhadores Custos com acidentes

perderam o emprego este ano ultrapassam· US$ 3 mi
_________________________________ Jaraguá do Sul - o se- cio porose chegar ao total",

cretário-executivo do Comurb explicou Günther, informando
(Conselho Municipal de Plane- que Jaraguá do Sul tem 37.078
jamento Urbano), Osmar Gün- carros, 2,6 habitantes/veículo.
ther, divulgou esta semana que Com relação a 1996, o Co·

Edson JunkesiArauivolCP O custo de 1997 com aciden- murb afirma que o número de
tes de trânsito no Município mortes diminuiu, mas o de aei·
atingiram US$ 3,034.960,00, Os dentes aumentou, demore.
gastos incluem danos materiais trando que o trânsito está
e mobiliário, processos jurídi- menos violento, mas mais
cos. equipamentos para de- perigoso, "O trânsito da c!
ficientes físicos, despesas dade mata 2,9 vezes mais
médicds e hospitalares, entre que a aids em todo o Estado,
outras, No ano passado, o índice foi

Os cálculos têm parâmetros de 5,93 mortes por dez mil
internacionais, que apontam veículos, acima de muitas
US$ 800,00 por acidentes, so- capitais do País", informou,
mente com danos materiais; acrescentando que a média
US$ 3,9 mil com vitima leve ou nos países de primeiro mundo

grave e US$ 80 mil com mortes, varia entre 2,5 e quatro por
"De posse desses valores, mul- dez mil veículos. "Cinco é
tiplicam-se pelo número' de considerado o limite máximo
acidentes registrados pela polí- ,admissível", completou,

Dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do Sul

apontam, no entanto, retração nos índices em relação a 79.,97

Jaraguá do Sul - Nada
menos do que 6.214 traba
lhadores foram demitidos até
outubro no Município, A indús
tria metalúrgica foi o setor que
mais demitiu, De janeiro a outu
bro, 1 ,616 metalúrgicos perde
ram o emprego, No ano pas
sado, entre demitidos e admi
tidos no setor, o saldo ficou ne

gativo em 958. O setor vestuário
vem logo em seguida contabi
lizando nada menos do que
1.463 demissões, No comércio,
866 trabalhadores foram demi
tidos até outubro deste ano, 49
a mais do que todo o ano pas
sado, Além disso, outros 117

pediram demissâo.
O setor que menos demitiu

este ano foi o bancário, regis
trando apenas 32 até outubro,
centrei um saldo negativo de
oito, no ano passado, O aque
cimento verificado na cons

truçâo nâo impediu que 690
trabalhadores perdessem o

emprego ,este ano. Segundo
dados do Sindicato da Alimen

taçâo, 677 trabalhadores fo
ram demitidos,

Apesar dos números, o ní
vel de desemprego vem di
minuindo no Município, segun
do relatório dá Divisâo de In
dústria e Comércio da Secre
taria de Desenvolvimento
Econômico, Em 1996, existiam
no Município 1,470 desempre
gados, No ano passado, houve
redução em 33%, apontando
985 desempregados. Até ou

tubro deste ano, entre demiti
dos e admitidos, o saldo é po
sitivo em 565, confirmando a

queda no nível de desem

prego no Município em relação
aos anos anteriores,

A diretora da Divisão de In
dústria e Comércio, Henrietta
Neves, lembrou que os números
não representam fielmente o

Pessimismo: Junkes aposta no aumento do desemprego
perfil do desempregado no

Município. "Há um percentual
muito grande que foi para a

economia informal e que não
é computado como emprega
do", explicou, acrescentando
que, apesar da crise que se

propaga, o Município continua
mantendo índices positivos em
relação às demais regiões do
País,

O presidente do Sindicato
dos Trabalhadores do Comér
cio, Irineu Junkes, já tem outra
visão do problema, Ele calcula

que o número de demissões no
setor pode ser acrescido em

cerca de 15%, já que as dispen
sas de trabalhadores com

menos de seis meses na empre
sa não são obrigados a passar
pela entidade, "O comércio
sempre sente ali conseqüências
depois da indústria, Com a políti
ca de juros altos, a produção
cai. Menos produção, menos
emprego e menos compra e,

conseqüentemente, menos

empregados no comérico", re
sumiu,

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

-------l
O A diretoria da Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale I
do Itapocu) iniciará a comercialização dos espaços da 4° Multifeira no I
lançamento do evento, que acontece na próxima segunda-feira (23), I
na Associação Atlética Banco do Brasil.
As empresas que ássinarem contrato até 15 de dezembro terão des- I
contos de 10%, Para as que fecharem acordo entre 16 de dezembro a I
31 de janeiro, o desconto será de 5%. I
O A Acijs (Assoetoçöo Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) infor- I
mau que, de janeiro a outubro deste ano, foram criadas 477 empresas Ino Município, uma média de 47,7 por mês,

I
O A Cãmara de Vereadores aprovou o projeto do prefeito Geraldo

IWerninghaus (PFL) que concede à CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas)
RS 55 mil para serem utilizados na decoração natalina. I
Neste ano, por sugestão do vice-presidente da CDL Hilário Corrêa, a I
decoração será inspirada nas de Gramado e Canela, no Rio Grande

Ido Sul, consideradas uma das mais bonitas do País.
As luzes serão acesas no dia 27, I
O A Weg Acionamentos lançou recentemente no mercado os co- I
pacitores UCW-T (Unidades Capacitivas Trifásicas) para correção do I
fator de potência, disponíveis para potências até 3 Kvar, em 220v, e 5

IKvar, em 38Ov. Ideais para correções localizadas, principalmente em

motores e pequenas instalações, a nova linha oferece simplicidade de I
montagem com extrema redução de espaço ocupado, além de sen· Isível redução dos custos por Kvar.

JL _

Envie seu currículo, mencionando último salário e
.

pretensão, para: 'R SEGUROS" - Rua Álvaro de

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

Florianópolis - SC

Seguradora de grande porte, solidamente estruturada,
com expressiva participação no mercado, está
oferecendo excelente oportunidade para jovem
talentoso, interessado em atuar como

Trainee de Vendas
na r_egião 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 



Francisco Alves/CP

�s

�j
'01",
�do
078
Jlo.
Co
de
Jei-

Formatura
Hoje, a partir das 20 horas, no CPL (Centro Integrado de Profissionais Li

berais),acontece a formatura de três instrumentistas da Casa da Música

doColégio Evangélico.
Um recltol. com composições de Bach, Massenet, Quantz, Luiz Gonzaga
e EmElsto Nazareth,marcará a formatura da violinista Deisy Ellen Schwanz,
18anos, e das instrumentistas de flauta transversal Giovana Zanghelini e
fabiane Nishimori, ambas de 17 anos.

Ins-

stá Conselho Tutelar

lais Desde o dia 1 deste mês, o Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul está sen

c! do presidido por Eurenice Maba, que fica no cargo até o dia 30 de abril
do próximo ano, cumprindo acordo interno de. a cada seis meses, reno

lais
var a diretoria.

di
o. Avice-presidente é a conselheira Esteio Markiewicz.
foi
mil Capacitação
�as Cerca de 15 merendeiras das escolas municipais e estaduais de Jara

b guá do Sul participam desde ontem, no Caie (Centro de Apoio Integral
6� à Criança), no Bairro São Luís, do curso de Capacitação.
I O curso, com 16 horas, será ministrado pela extensionista da Epagri junto
Ido à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Ana Lúcia Ribeiro, e tem

PO! como objetivo orientar as merendeiras sobre o manuseio dos alimentos,

r e armazenamento e montagem de cardápios.
mo

Viagem
No próximo domingo (22), 2G-ßrodutores rurais, integrantes daAssociação
deOlericultura e Floricultores de Jaraguá do Sul, e o engenheiro agrôno
mo da Prefeitura,Roberto Nagel, participam do Showfield Hortec/98, em
Jarinú (SP).
Na sexta-feira (27), visitarão a estação experimental da Epagri (Empresa
de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de Santa Catarina) em
�ajaí. No mesmo dia, visitam propriedades em Pirabeiraba, Joinville.
Os agricultores buscam conhecer novas técnicas de cultivo e trocar ex
periências.

Tuberculose
Na terça-feira (17), comemorou-se o Dia Mundial de Combate à Tuber
culose. O Ministério da Saúde reconhece a doença como problema de
saúde pública, sendo chamado de "o descalabro consentido", pois há
tratamento e cura, mas mata um brasileiro a cada 90 minutos.
Em Jaraguá do Sul existem 33 pacientes.Todos cadastrados na Secreta
ria de Saúde e sendo tratados pelo Município.
Asecretária Nanci Zimmermann alerta para os sintomas da doença: su
dorese noturna, febre vespertina, tosse por mais de três semanas e

emagrecimento. A qualquer sinal, procure ajuda médica.

Novo horário
A partir da próxima segunda-feira (23), as prefeituras integrantes da
Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu) terão novo

horário de atendimento,das 7 às 13 horas, até o dia 11 de janeiro, quan
do será reavaliado.
Amedida, segundo o prefeito de Jaraguá do Sul, GeraldoWerninghaus
(PFL), é para reduzir gasto neste final de ano.
As horas extras estão proibidas.

Agenda21
As pessoas que participam dos grupos de trabalho da Agenda 21, em
Jaraguá do Sul, serão informadas sobre os novos encontros que aconte
cerão nos dias 30 de novembro e 3 de dezembro.
Durante a próxima rodada de palestras cada assunto - estratégia - será
ampliado, sendo o único em pauta. O seminário da Estratégia 2 - Desen
volvimento Social- somente abrangerá as questões da Agenda 21 ine
rentes ao tema.
TOdas as pessoas ínteressodos em participar dos grupos de trabalhos
POdem entrar em contato com as secretarias responsáveis na Prefeitura.

Escolas da cidade participam
do concurso 'Cartaz da paz'
---------------------------------

Campanha é desenvolvida há mais de dez anos pelo Lions Internacional.
Os cartazes estão expostos no Espaço Cultural da CEF

Jaraguá do Sul - Numa ini
ciativa do Lions Club Cidade
Industrial, 12 escolas do Municí
pio participam do concurso in
ternacional "Cartaz da paz",
que tem como tema este ano

"Plantando a semente da paz".
Os trabalhos são elaborados e

confeccionados por estudan
tes da faixa etária entre dez e

13 anos � estão expostos no

Espaço Cultural da CEF (Caixa
Econômica Federal). Todos os

12 cartazes serão enviados ao
Distrito L-lO poro. junto com os

de outras cidades, participa
rem da seleção.

A coordenadora do con

curso, Ignez Pereira, disse que
todos os anos o Uons Interna
cional promove o "Cartaz da

paz" com o objetivo de traba
lhar as crianças no tema paz,
"tão abandonado nos últimos
anos". Ela lembrou que o Uons
Internacional envia kit's instru
indo sobre a realização do con
curso. "No cartaz não pode
ter nenhuma palavra. É pre
ciso expressar o tema so

mente através de desenho",
declarou, acrescentando
que a escolha das escolas
para participarem do concur

so é livre. "Cada Lions tem
autonomia para convidar

quem e quantas devem par
ticipar", completou.

Na prôxima segunda-feira
(23), a partir das 20h30, no Ho
tel Itajara, o Uons Club Cidade
Industrial realiza assembléia fes
tiva para premiar os 12 estu
dantes que participaram do
concurso. "Todos os cartazes
das cidades do Distrito L- 1 O
devem chegar às mãos do
governador, no máximo, dia 1

A paz: Ignez ao lado dos cartazes dos estudantes jaraguaenses
de dezembro para que possam
participar da seleção do car

taz que irá representar o distri
to", explicou, informando que,
em março do ano que vem, na
sede da ONU (Organização
das Noções Unidas), nos Esta
dos Unidos, o Uons Internacio
nal premiará 23 estudantes de
todo o mundo com US$ 500. "O
cartaz mais significativo rece

berá US$ 22,5 mil", revelou.

Ignez explicou que cada

Município poderá enviar ao dis
trito quantos cartazes achar
conveniente, desde que obe

deçam as orientações do Uons
Internacional e estejam de
acordo com o tema do ano.

"De todos os cartazes das ci
dades que compõem o distri
to,

.

apenas um será escolhido

para representar a região",
concluiu.

Ujam coordena curso de formação
Jaraguá do Sul- AUjam (Uniào

Jaraguaense das Associações de

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

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

NOVO

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

Moradores) coordena, a partir de
amanhã e nos próximos três finais
de semana, no Centro Shalon, em
Nereu Ramos, o curso de For

mação para Associações de Mo
radores - A democratização das

relações sócio-políticas. O evento
é organizado pela Famesc (Fe
deraçõo das Associações de Mo
radores do Estado de Santa Cata
rina), Nessop (Núcleo de Estudos
em Serviço Social e Organização
Popular), da Universidade Federal
de Santa Catarina, e pela Ujam.

.

De acordo com os organiza
dores do curso, o projeto viso so

cializar um conhecimento políti
co-emancipatório às associações
de moradores e outras organiza
ções da sociedade civil, além de
oportunizar a discussão e análise
crítica das experiências por qua
lidade de vida do movimento co
munitário. "A intenção é habilitar
as lideranças comunitárias para a
prática sócio-política popular, ofe
recendo conteúdos teóricos que
capacitem a um agir compe-

tente no âmbito dos conselhos

municipais e políticas públicas",
disse a coordenadora Maria
Terezinha Bispo.

Os encontros acontecerão
nos dias 21, 22 e 28, 29 de novem
bro, e nos dias 5, 6 e 12,13 de
dezembro. O curso começa às 9
horas de sábado, com encerra

mento previsto para às 13 horas
de domingo. Os participantes fi
carão alojados no Centro Shalon,
com as despesas, inclusive de

passagens, custeadas pela Fa
mesc. Na opinião de Terezinha, o
curso não irá prender os líderes
comunitários em discussões ou em
tarefas extenuantes. "Serão finais
de semanas relaxantes, mas com
discussões profundas sobre a re

alidade do nosso dia a dlo. em
cada bairro", acredita.

Para ela, a articulação entre
as universidades e o movimento
comunitário para garantir a via

bilizaçào do processo de for

mação sócio-política, é muito im

portante.
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Av. Mol Deodoro, 776 '- Centro

<Dr. 9Jcyr 91ideki Cj(odrigues da oilDa

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

.[

Qavelli com

promoção de
. ,.

aruversarro.

Aberto dc .oc:8unda a

sexta-feira até às 20 horas.
calçadão, 364-clestacionamentoanexo-não fechamosparaalmoço

Fone: (047)370-1010 - fax: (047) 433-3501

Rua Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-7861

MANIA DE VENDER BARATO

Fone (047) 371-5800
Rua Mal. Floriano Peixoto, 35 - Centro

Jaraguá do Sul - SC

_· ••••j<:)RIJjjIO•..BO •.••N�8 .••••-.---CELSO
.................................................... ,

Franzner; com os

pais José Jair e
Erondina Franzner;

recebeua r .

Eucaristia, sábado
passado, na Igreja
São Luiz Gonzaga.

Os convidados

foram
recepcionados no

Clube Atlético

Baependi��__�� ����======��

recebem a bênção m
'

monial dia 27, às lOhJ
na Igreja Nossa Senho
do Rosário (Rio Mo/ho
A recepção aos

convidados será no CI

Atlético Baependi. Ela

filha de Ivo e Dulce

Chiodini Schmitt; e e/e

filho de Arno (ln mem�

'--__--------------------------'
riam) e Nelsi Reghelin

Gi/mora Weidner

aniversaria amanhã (21).
Parabéns dos pais Lorival Jaime, Maunho e Cadilok acabam de inaugurar o

e Iracema Weidner Bar, com quadra. de futebol suíço, ao lado da /(0/1

Clínica Especializada em Ortodontia

J. J. C a r Ion

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

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

Dr. J.J. Carlon - CRO 117
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 372-1219
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BandaMarcial São LuísMarista grava CD
,

l Edson/Junkes

Jaraguá do Sul - A Ban

da Mareial São Luís

Marista conseguiu rea

lizar um grande sonho,

gravar o primeiro CD. O

projeto foi elaborado no

I início do ano pelo ma

estro Sérgio Ricardo

Martins de Freitas, que
buscou apoio junto às

empresas locais para

conseguir patrocínio.
Serão produzidas duas

mil cópias para serem

distribuídas por todo o

País para comer_cializa
ção através das fede

rações de Bandas Mar

ciais.
I Fazem parte da banda,
o 45 músicos e mals 30
meninas que executam

coreografias nas apre-
a sentações. Segundo o

el
maestro Freitas, todo o

I� lucro do CD será invés
I tido na aquisição de
novos instrumentos

para a banda. "O lança
mento será feito no

início do ano que vem,

provavelmente em

fevereiro", afirmou
Freitas, lembrando que
esta é a primeira Banda

Marcial do Estado a

gravar um CD.
O CD traz 13 músicas

que vão do erudito ao

popular, o repertório foi
escolhido pelo maestro

Freitas em conjunto com

os integrantes da banda.

Para fazer os arranjos das

músicas, Freitas convi-
, dou o maestro Gabriel
Ferreira dos Santos, que"
veio de São Paulo para a Flagrante: muita concentração 110 momento da gravação do CD

gravação. O trabalho

levou einco ,dias para ser

concluído, a banda fez as

gravações na Boate

Eleven, alugada para

comportar todos os

integrantes com os res

pectivos instrumentos.

Zimmer
MÓVEIS
EMFERRO

Rua Campo Alegre, 196
Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

TELEVENDAS:

370-1212

_IIII�( Estofados
"

'.

11& �� KRAUSE
Requinte o seu Bom, Gosto

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

r'A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu' tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

HÁ8ANOS
- Em 1990, as eleições para deputados estadual e federal, havia um sentido

de renovação. Entre os deputados federais, saía na frente Ângela Amin

(PDS) 129.011 votos, César Souza, Paulo Bau�r (PDS) 52.144, Nélson
Morro, Luiz Henrique, Jarvis Gaidzinski, Paulo Duarte, Ruberval Pi lotto,
Hugo Biehl, Vasco Furlan, Luci Choinaski, Eduardo Moreira, Neuto de

Conto, Renato Vianna e Dércio Knopp. Entre os deputados estaduais

figuravam os seguintes: Reno Caramori (PDS) 34.560 votos,Wittich Freitag,
Luiz Marini, Pedro Bittencourt, Mário Cavallazzi, João Batista Matos,
Wilson Wan-Dall, Durval Vasel (PMDB) 19.169 votos, Germano Vieira,
Gilmar Knaesel, Arnaldo Schmidt, Rivaldo Macari, Luiz Basso, Onofre

Agostini, UdoWàgne"r (PDS) 15.659 votos, Hermeus de Nadai, Joaquim
Lemos, Julio Garcia, Marcelo Rego, Amoldo Rinnert, José Pedroso e

',

Gervásio Maciel, que se elegeram direto e mais Cairu Hack, Antonio Ceron,
Ivan Ranzolin, Leodegar Tiskoski, Manuel Motta, Edson Bez de Oliveira,
Lírio Rosso, Jair Silveira, José Carlos Bonatelli, Sérgio Grando, Idelvino

Furlanetto, Nilton Fagundes, Vilson Santin, Afonso Spaniol e Milton José

de Olvieira.

HÁ 6 ANOS
- Em 1992, a melhor empresa estatal do Brasil - a Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos -, melhorava a qualidade dos seus serviços em Jaraguá
do Sul. Para isto, autorizou a abertura de duas novas agências, uma à Rua

Reinaldo Rau, 37, e outra à Rua Joinville. Wilson Rebello, proprietário da

agência da Rua Reinaldo Rau que era inaugurada em fins de outubro,
informava que o posto estava apto a realizar praticamente todos os serviços
da ECT, como postagem, envio de encomendas, sedex e telegramas,
inclusive a venda de selos e telesena. Cinco pessoas trabalhavam nesta

nova agência, todos com estágios profissionalizantes.

HÁ4ANOS
- Em 1994, estava em construção ao longo da estrada de ferro, entre as

ruas Reinaldo Rau e Mal. Deodoro, uma nova área de lazer que seria uma

espécie de complemento da nova Praça Ângelo Piazera. Esta área recebia

calçadão, floreiras, arborização e intensa iluminação, permitindo a

passagem de pedestres com segurança durante noite e dia, deixando a

ciclovia para uso exclusivo de bicicletas.
- O governador do Estado, doutor Antônio Carlos Konder Reis, dirigia-se
ao comendador Alvim Seidel, retornando à frente do Poder Executivo

estadual, comunicando que a solenidade de entrega da Medalha do Mérito

Anita Garibaldi, categoria Prata, com que o condecorava o Conselho do

Mérito, era transferida para 16 de dezembro, quando o ilustre corupaense

recebeu tão meritória distinção.

HÁ2ANOS
- Em 1996, falecia o doutor Mário Tavares da Cunha Mello, casado com

Diva Sabino Tavares, joinvilense de nascimento e filho do pernambucano
doutor Francisco Tavares da Cunha Mello Sobrinho, transferindo-se em

1895 para Santa Catarina, iniciando como promotor em São José, juiz de

Direito, conselheiro'municipal e superintendente municipal de Joinville,

deputado ao Congresso de Representantes, juiz avulso e desembargador
dó Tribunal de Justiça, inclusive chefe de polícia. Mário Tavares nasceu

na Cidade dos Príncipes, em 20-1-1909, exerceu o tabelionato e registro
de imóveis da comarca de Jaraguá do Sul, dede 1934, deputado estadual e

secretário do Interior e Justiça, foi presidente do Clube Aymoré. Junto
com Waldemar Grubba assumia a redação do CORREIO DO POVO,
sucedendo o príncipe dos poetas jaraguaenses, João Baptista Crespo,
assinando artigos com as letras MT, o que os irreverentes traduziam como

Ministério do Trabalho, participou das construções dos colégios da Divina

Providência e São Luís, e pertencia à Academia Catarinense de Letras,
escrevendo o livro "Por esse mundo de Deus" e foi presidente dos Atiradores
"Jaraguá", mais tarde o Baependi e Rotary.

....

REMIN/SCENCIAS

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (139) - APONTAMENTOS

Entre os ítalo-brasileiros é uma constante o

interesse pe/os seus antepassados. Assim,
também, acontece com a família Giro//a, que
reside na Barra do Rio Cerro. Em 2-7-1971,
procurou o vigário P. Constâncio Marchi, a

quem expôs o assunto, obtendo uma certidão
de batismo, da Paróquia de Nova Trento, fato
ocorrido em 24 de maio de 1883, consoante se

vê, no documento abaixo (Joaquim Ânge/o
-Giroue, vem de ser o pai de Faustino Giro//a,
que nos cedeu o precioso documento):

'Paróquia de Nova Trento

Arquidiocese .de Florianópolis S. C.

CERTIDÃO DE BATISMO

Oertüioo, que, revendo os livros de Batismos desta Parô-
" ,

quia de Nova Trento, encontrei à fls..-40.. -- --.

do livro I ; �.; � ..no '-{i:... , ,
um assento

do teor seguinte: \

:�-����:������:===-=--==_:
_________________________

0 IW-r�íi�, 1
batizou solenemente a.Nw�.�:a__ ...nascid.i:_·_aos._"_-:G�..

_

................m.,
n

de �.. __

de mil oo� .

.(__

----�_L�_.. _ .. .. _ .. _._ .. _ n filhO_ � �.__ .. _ .. __ ._._ . _

de�'�
e ��-:��='���='�'_�:_=_=�_=�==�

.

Foram Padrinhos
..�......�.. __��

-.----,-.. -.---.-.. -_.:..
:-
__ . {}_-1..� _ ._ _. _

rig.-------------------------------------------------------------------------------

.'
•••••• •••••••••••••••••••••• u __ .. _ .. __ .. .. .. .. .. .w.__

................................................................ - � - .. --,..-_._----------_..'_- _-_._---- .. ---_.._----

Nada mais continha 9 dito assento que fielmente copiei in fide patochi.

Nova

'dTrentol a.:.�_.de. ��-.-�.----de 19ld_ .

V'
r .

�g L-.� ..��� � .

Fritz von Jaraeuâ - 11198.
-

I
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por Egon Iagnow

Q
"

Prédios, ruas e esquinas se

destacam devido a sua

)S importância histórica,
cultural ou arquitetônica. Em
alguns casos permanecem

com sua paisagem e

características por muito

tempo. Na maioria das vezes,
em menos de meio século,

modificam-se

completamente. Em nossa

cidade, algumas esquinas se

mantêm como há cinco

décadas ou mais atrás. Hoje,
destacamos as esquinas da

atual Rua Arthur Müller e Rua
Marechal Floriano Peixoto

com a Avenida Getúlio

Vargas. Ambas ainda mantêm
seus prédios da esquina. Na

primeira, funcionava a

Tipografia Avenida (de
Leopoldo Reiner, fundada em
1919) e na segunda, o prédio

do Banco Nacional do

Comércio (hoje, Banco
Meridional)

rDt1l�
LOJAS E SUPERMERCADOS �IBREITHAUPT

A cada R$10,OO em compras, grátis um cupom. Casa no valor de R$ 25.000,00. Falos ilustrativas. Cert de aulorização: MJ/01/051156/98. 'Os automóveis serão dlstribuldos conforme o regulamento.
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55 ANOS

Breve histôria da Sociedade Desportiva Acaraí (III)

Houve uma outra fase áurea

que não o futebol, foi o esporte do

pedal, com os ciclistas Olindo
Maba e do "portuga" Domingos
Correia, pedalando adoidado em

competições na cidade e, nas

décadas de SO e 60, representando
\

Jaraguá do Sul em competições de

âmbito estadual, entre eles os

Jogos Abertos de Santa Catarina,
organizados pelo saudoso

brusq uen se 'Sc h loesser, ond e

pontificavam os atletas Domingos
Correia, Alvaro Pereira, João

Fortunato e Max Papendick.
De permeio com outras

ati vidades, ficavam marcados os

acontecimentos sociais, em que

eram disputadíssimos os concur

sos para rainha e princesas, como
a Rainha da Primavera, que
chegou 'a agitar toda a cidade, onde
o Acaraí sempre concorria com

candidatas de rara beleza. Uma

galeria de fotos reproduzidas
falam melhor o que foram as

concorrentes aos diversos títulos.
O clube, através de sua diretoria,
felizmente, pôde segurar esses

momentos brilhantes dessas

beldades, hoje respeitáveis senhoras
da sociedade jaraguaense, per
petuan80 na memória acaraiana o

que prestaram para a construção de
uma sociedade que hoje ostenta a

melhor qualidade de vida, em

Santa Catarina, sem favor algum.
Mas vale a pena voltar os bons

tempos dos festivais, campeo
natos, amistosos, e porque não

dizer as contratações - o 'Fio', de
saudosa memória -, pegava a sua

própria alma, em competições
decisivas, ou, então, o Toríbio

Elíseo, ainda entre os vi ventes,
lembrando nas rodinhas de café,
do calçadão, os terríveis dribles de

que era capaz e era de pegar firme,
quando a pugna era pra capar.
Outros tantos talentos eram

descobertos entre ajovem-guarda,
'c, substituindo os veteranos que
também tinham o direito de

pendurar as chuteiras.

.
.

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

Tio Eugênio
Doutor Waldemiro Mazureehen

"'Jacob Emmendoerfer', que hoje (1997) é nome do conjunto residencial situado na Rua

20 (Domingos Rodrigues daNova Júnior), n° 331, a via que vai da IgrejaMatriz e desemboca

na Rua 6 (Coronel Procópio Gomes de Oliveira) onde se localiza o Cemitério Municipal,
Centro, me procura. Convido-o para entrar no meu consultório e ali me diz que o dr.

Renato precisava de mim, urgentemente, no hospital. Não quis atender, mas cedi ao apelo.
Em chegando no hospital, contava-me Renato que estava com a esposa de Schiochet em

serviço de parto, que estava difícil e que já tinha tentado de tudo, sem êxito. Queria que
auxiliasse nesse caso difícil, contando com a experiência minha, no Hospital Victor do
Amaral, em Curitiba. Já tínhamos tentado o nascimento pelo uso do fórceps, tenaz ou

pinça cirúrgica para extrair do útero a criança. Tentei também e a criança sempre escapava.
A mulher, já quase se passando, ficando azul. Resolvi, em última instância, ir mais fundo
com o fórceps, além do normalmente permitido, e fiz uma força extraordinária, quase
sobre-humana para tirar a criança e o consegui,.para alívio de todos.

Naquele dia, nascia um menino que se chamaria Ivo Schiochet, militar e engenheiro,
construtor e pavimentador de estradas, teu aluno da Escola Técnica São Luís, hoje já
falecido".

Registro, a seguir, a relação da geração de Pedro Mazureehen e Hans Clausen, pai e mãe
de Waldemiro Mazurechen.

Da parte de Mazureehen, a irmandade se compunha de oito: 1) - Ana Mazurechen,
casada com Sosnowskei; 2) -MartimMazurechen; 3) - Parainka Mazurechen, casada com
Sosnowskei; 4) - Pedro Mazurechen, casado com Ida Clausen; 5) - Maria Mazurechen,
casada com Tchaikowskei; 6) - João Mazurechen; 7) - Milka Mazurechen, casada com

Clausen e 8) - Basílio Mazureehen (trabalhos forçados e asilo na Sibéria or. - URSS.

Voltaremos. Até a-próxima.

Sexta-feira, 20 de novembro de 1998

Selos comemorativos do Brasil

Desta mostra consta um selo referente aos 40 anos da Varig, empresa
que vem prestando um relevante serviço ao nosso Brasil. Também,
embora selo não postal, apresentamos uma curiosidade que é uma

homenagem ao Município de Jaraguá do Sul, nos seus 100 anos de
existência. Esse selo, além do que já foi citado, tem ainda, pouco visível,
a frase "Grandeza pelo trabalho". Esse trabalho foi apresentado pelo
Jornal CORREIO DO POVO, daquela cidade. Diretor Eugênio Victor

Schmöckel. Florianópolis, terra de sol e mar. 4/11/1998 - Ângelo Ribeiro.

A Casa da Amizade de Iaraguá do Sul convida
vocêpara seu lanche natalino

Local: Hecreativa Duas Rodas
Data: 25/11/98
Horário: 15 horas
Valor: R$ 10,00

A renda deste evento será destinada a pessoas carentes.

Agradecemos por sua participação

SÁBADO
SETOR MATRIZ

DOMINGO

06hOO, 08hOO, 09h30 e II hOO - MatrizlShOO - Matriz (Crianças)
20hOO - Matriz (acolhida das

Relíquias de Santa Terezinha)
17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

19hOO - Perpétuo Socorro (l a Eucaristia)

NOSSA MENSAGEM (Lc. 23, 35-43)

Chegamos ao final do ano litúrgico
Com esta profissão de fé: "Deus nos arrancou do poder

das trevas e nos transferiu para o Reino de seu Filho amado.
Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem
do Deus invisível, o primogênito de toda criatura". Membros
do seu corpo que é a Igreja, celebramos na Eucaristia a

memória dé sua vida entregue por nós: a outros salvou.

Hoje, entramos com ele no "paraíso" do mundo novo, que
vamos construindo a partir da fé que prof'es s amo s em

comunidade.

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

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

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

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

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

/

o segredo para tudo é a concentração

Conta-nos um grande escritor que a lição mais importante de sua vida, ele a recebeu através do
modo de agir do famoso escultor Rodin.
Ele convidou o escritor a visitar o seu ateliê. Enquanto mostrava as estátuas iniciadas, Rodin

parou diante de uma e começou a retocá-Ia com tamanha "concentração" que se esqueceu
completamente do visitante ... O tempo da visita passou, e quando o grande artista voltou a si ... O

jeito que teve foi pedir desculpas ... O escritor confessa que nem nos seus anos de escola aprendeu
tanto como naquela tarde.

Aprendeu o segredo de toda a arte, de toda a_perfeição: "concentrar-se".
Não existe nenhuma outra receita mágica. Um homem deve absorver-se de todo em seu trabalho.

exercício conira a raiva oculta
"Sente-se, feche os olhos e permita que seu corpo e sua mente se relaxem. Aí,
imagine que você está num teatro escuro, em frente a um pequeno palco. Nesse
palco vocêpõe a pessoa que lhe dá mais raiva (uma raiva escondida). Essa pessoa
pode ter atuado no seu passado ou estar atuando nesta sua vida; pode estar viva
ou morta. Enquanto a vê à sua frente, imagine essa pessoa feliz, alegre, afetuosa.
Ela está rindo, rindo para você. Mantenha essa imagem por alguns minutos e

deixe-a desaparecer depois. Quando o palco estiver vazio 'de novo, você mesmo se

põe ali e se vê também feliz; rindo. Agora você está consciente de que toda aquela
felicidade e alegria é para todos nós, é inesgotável.

"

Louise Hay

ZYS

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

Nome: Rusilete Dias Burdzaki
Profissão: professora
Data: 21/10/98
O yoga tem me ajudado a refletir sobre as minhas atitudes no

dia a dia. Só melhoramos nossa vida quando nos conhecemos
realmente. O yoga proporciona, através da meditação, um

pensamento interno de quem somos e para que estamos aqui.
• • • • • • • • •

Norne: lnge Hasse

Profissão: do lar
Data: 22110/98

O yoga me ajudou aficar mais calma e compreensiva. No
aspecto da saúde, estava há seis meses com alergia f! nenhum
médico conseguiu curar. Depois que comecei a praticar yoga

nunca mais tive qualquer alergia, isso há 23 anos...

Tenho 80 anos e muita saúde. Deixo como mensagem paras as

pessoas que: "Mesmo já tendo 80 anos ou mais, comecem a

participar do yoga. Vale a pena!!!"
• • • • • • • • •

Reserve já sua vaga para 1999!!!
Aulas a partir de 2 de março.

Inscrevendo-se este ano, estará isento de matrícula em
.

1999. Não perca!!!
Para maiores informações, entre em contato conosco

pelo fone/fax: 372-1141

Esperamos por você... NAMASTÊ.

Advoc;jcia
MARCATTO RECEITUÁRIO

R. Domingos da Nova, 145 - Centro
- CEP 89.251-640

. Jaraguá do Sul - SC
Fone: (047) 372-0764

Manipulação de Recenos Médicas,
Produtos Naturais, CosméHcos e FloraisDrs. Plínio Clemente Marcatfo e

Rafael Jonatan Marcatto
ALESSANDRA KLEIN
DA SILVA COSTA

Farmacêutica responsável - CRF 3295
R. Tabatinguera, 140

Conjunto 1.814

Fones: (011}3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

CJlultls de cyogtl Horários:
Terça-feira: 16 horas às 17h30

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

com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da Vida
I! AULA GRÁTIS

Rua Emílio Stein, 300'" - Centro
(Rua do Edifício' Carvalho)

,,� Kastrup &

I§J Junqueira Ltda,
Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

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

HAVAINO
BAEPENDI
r:e=A'tão aguardada 38 Noite
nos Mares do Sul é o grande
evento que estará
acontecendo neste final de

semana, em Jaraguá do Sul.
Como já é de costume, muita

. gente bonita estará marcando

presença no parque aquático
do Clube Atlético Baependi,
a bordo dos tradicionais
modelitos coloridos, neste
sábado (21), a partir das 21
horas. No palco, duas
excelentes bandas estarão
animando a caliente noite
havaiana: In Natura, de
Jaraguá do Sul, e Matusa, de
Criciúma. Até às 17 horas de
sábado (21), os ingressos
estarão disponíveis na

secretaria do Baependi por R$
10,00 (sócios) e R$ 20,00.
Reserva de mesa para quatro
pessoas: R$ 5,00. Na hora, os
ingressos custarão R$ 15,00
(sócios) e R$ 25,00. Uma
grande festa tropical que tem
tudo para repetir o sucesso

das edições anteriores.

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

PIZZA
BREAkFAST
r:e=E a Eleven não pára.
Depois de servir de
estúdio para gravação de
um CD da Banda Marcial
do Colégio São Luís, o
point prepara mais uma

promoção, a Pizza

Breakfast, uma espécie de
café da manhã diferente,
com refrigerante e pizza.
Data: próximo dia 27,
sexta-feira.

,

BIQUINI
CONTEST
r:e=Este é o nome da

promoção do pessoal do
Café Confusão, marcada
para o dia 5 de dezembro

(sábado). As atenções
estarão voltadas para a

passarela, na escolha da
Garota B�1i Hai - etapa
região de Jaraguá do Sul.
As interessadas em

participar do concurso

podem se dirigir ao Som

Mendonça e Planeta Bali

(Joinville) para fazer suas

inscrições. �

MEIN BIER NATAL NO
r:e=Na agenda de MUELLER

Para promoções da r:e=O Shopping Mueller
deixar a Microcervejaria Mein

Joinville lançou ontem (I
coluna Bier, de Balneário

a campanha do Natal98.
com o

Camboriú, destaque Com o mote "Feliz Natal
astral nas

para a noitada desta
você raspa no Mueller",asexta-feira (20), com o

alturas, lançamento da campanha reedita a

promoção bem-sucedida
um dick bebida australiana

Raspashopping - marca

especial Two Dogs, que estará
registrada do Mueller-,

do jovem invadindo o litoral
tendo como carros-chefes

casal Jean catarinense, nesta
um apartamento e três

Carlos e
temporada. automóveis Palio, alémde
Banda Realce estará no

Adriana comando do bla bla bla
milhares de outros prêmi
"Estamos investindo cerca

Günther sonoro. No sábado (21), de R$ 350 mi I entre midi
acontece a Noite Hugo prêmios e decoração, pan
Boss, uma promoção oferecer a melhor
conjunta da Loja Maria campanha de Natal entre

CD BALl HAI,
Vargas e da shoppings de Santa
Mein Bier para Catarina", destaca o

r:e=O Planeta Bali promove apresentação da coleção superintendente do Muell
neste sábado (21), na Mansão Verão 98/99 da famosa Eduardo Oltramari. Na

Hansen, em Joinville, a festa grife, na qual as fachada do Mueller, o Na
de lançamento do CD do Bali menininhas poderão será anunciado por 12 an

Hai, composto por 17 conferir a performance de de três metros de altura,
sucessos techno, Presenças Sérgio Dias, top model contornados com,

confirmadas do requisitado conhecido em todo o rriicrolâmpadas. Uma
Dl Dudu e do cantor mundo fashion, guirlanda de cinco metr

Moretti, ex-vocalista da O palco será de Daniel atravessará o

Banda H2O .
Montero e Banda. cumprimento da fachada

DISQUE·LANCHE
371-5309
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lassificados do CP 370-7919
REGIÃOJARAGUÃ DO SUL

'1 HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe Schmidt
(ao lado da'Milium), n2 157

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CREel 1583 J

\SIDIS

CASAS

101 • Casa no Bairro Czemiewicz, num terreno de 900m' . R$ 69.000,00
102· Casa em alvenaria c/270m' no ano· 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social + lavabo

+ sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem: R$ 21 0.000,00 • acerta apto.
em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.

�03',Casa em Barra Velha com 3 quertos- alvenaria· R$ 20.000,00
104· Casa num terreno de 1.5OOm' no Molha próx. Prefertura· R$ 53.000,00
'106· Casa de alv. c/4 quartos + 1 banheiro· Entrada Rio da Luz· R$ 50.000,00
107· Sobrado em Curitiba· PR· R$ 40.060,00· Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do
�·OC

.

106 • Casa em Guaramirim c/ +ou· 400m' + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv.• R$
13.000,00· Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá • ideal pl clínica ou restaurante

109 • Casas geminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent + 21 x R$
195,00
110· Sobrado em alv. num terreno c/B.1SOm'de área na BR·28O· 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/26&n', terreno c/12S2m' próx. Duas Rodas· R$ 230.000,00

SEXTA-FEIRA, 20.DE IVOVEMBRO·DE 1998

113· Casa de madeira no João Pessoa· R$14.ooo,00
114·Casa em alvenaria c/l suíte + 2 quartos- todamurada· Jaraguá Esquerdo· R$ 45.000,00
115· Casa em alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m'· R$l00.ooo,OO

APARTAMENTOS •

VENHA NOS VlSlTARm APROVEITE PARA VER A MAQUETE DO

"RE!lIDENCIAL GEHRING"
201 • Ap. em construção no 'Residencial Barte[' • próx. Terminal Rodoviário· Ent R$ 13.500.00
+ 5 anos de rnanciamento.

202 • Inst�lações Choperia da Praça com todos os móveis e utensflios necessários para
funcionamento· R$ 80.000,00
205· Apto. 'Cond. Amizade' • com 2 quartos- entro R$ 15.000,00 + financiamento

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

208· Apto. 'Residenciat Tulipa', em construção, ent R$ 24.000,00 + parcelas
209 • Ap. Ed. Virgínia com 1 quarto- Centro· Ent RS 20.000,00 + financ.

212· Apartamento 'Ed. Sta. Terezinha" Centro· c/I suíte + 2 oorm, + deo. emp. comp.• R$

65.000,00
213· Cobertura no Edifício "Argos' na RIJa Jorge Lacerda- Centro· R$ 180.000,00· acerta 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/l sufte + 2 quartos no "Edffício Argos"· R$ 46.000,00 de entrada + financiamento,
acerta apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS
301 • Terreno �a Rua VictorMeirelles, no Molha c/6OOm' • pröx, Pre!. Municipall' 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 Daodoro c/t,930, 18m'· R$ 380.000,00· p�rcelado
305 • Terreno em Guaramirim • c/l.350m' • fundos Su.permercado Brerthaupt • R$ 40.000,00 •

negociável
306 • Chácara no Rio Cerro c/75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas' • R$ 70.000,00 •

negoéiável
307 • Lotes no Loteamento "Recanto Verde" • Próximo da Maiwee • R$ 8.000,00
306 • Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra- R$ 19.000,00 à vista

309· Terreno no Lot "Camposampiero"· R$14.ooo,00 ";t;.+llxde R$ 345,00
310· Terreno na Praia de Itaguaçu· S. Fr"ncisco do Sul com 726m'· Beira Mar· R$ 80.000,00
311 • Lote cl538m', próx. Faculdade· R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent +36x de R$2SO,00
312· Terreno náWarter Marquardt com 66Om', c/22m de frente pl asíatto- R$ 30.000,00
;313· Chácara no Poço Dantas com 103.ooom'· R$ 25.000,00
314· Área de 165.ooo,00m' na localidade de Ribeirão Alma- R$ 70.000,00
315· Chácara no infcio do Molha com 150.000m'.· R$ 180.000,00
316· Área de 7.066rn', sem benfertoria;, Vila Lenz;· R$ 40.000,00

317· Fazenda no Rio Molha c/l.3OO.000m'· c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc.'
R$ 3SO.ooo,00 �

318 • Terreno de esquina na Rua Aloísio Boeing com 5:46,8Om' de ärsa- R$ 32.000,00
319· Terreno na BR·28O Jguá/CoruPá c/9.627m2· R$ 16.000,00
320- Terreno c/l.800m'no altoda Henrique Marquardt· R$ 12.000,00
321· Terreno na ruaJosé Teodoro Ribeiro· c/51Om" R$25.ooo,00
322· Terreno na Rua Goläs- na Vila Lenzi· com 561 ,34m" R$ 12.000,00· negociável
323· Terreno c/441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues'· Vila Hau- R$ 7.500,00
324· Terreno c/446m'· Jaraguá Esquerdo· Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
325· Terreno noLot. Dona Juliana com 599,8am<· R$21.ooo,00· acerta carro
326 • Chácara/Guaramirim no Aio Branco a 1 km do asfalto, com 27.ooo,00m' • R$

12.000,00
327· Terreno no Czemiewicz c/435m' • R$ 11.000,00
328-Terreno com·880m', com 67Om' de área construída, Rua Emílio Stein.

329· Lote nas prox. do Champagnat c/'615,35m" R$ 25.000,00
330· Terreno em Guaramirim cf 1.101m'de escuna- no centro- R$ 75.000,00· aceita
caminhão no negócio.

ALUGUÉIS
A IMOBIUÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E ZELAR

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

401 • Salas comerciais com SOm' • Rua Venâncio da Silva Porte- próx. Weg I

402· Sala comercial Av. Getúlio Vargas· l' andar- Centro- R$ 2SO,00
403·· Galpão Industrial com 250m' • Na Rua Leopoldo Janssen • R$ 480,00
404 • Sala comercial com 130m'· B�rão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 • Sala comI. cf.45m' • Rua Preso Juscelino, Edff. Ana Isabel, Centro
406· Sala com. cl 150m', pröx, Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz'
407 • Sala CO(nI. na Rua Joinville próximo ao Portal- R$ 130,00
4O.B· Casa em alvenaria com 3 oormäöros no Centro· R$ 4SO,00
409 • Apto. c/3 dormrtórios na Venãncio da Silva Porto· R$ 3SO,00
410· Apto. com 213'quartos "Ed. Ende,.· Rua Joinville· R$ 350,00/R$ 400,00
411 • Casa de madeira na Vila Lenzi com 4 quartos
412 • Apto. no "Isabela" c/l suíte + 2 quartos e com tinha telefônica· R$ 4SO,00
413· Casa em alvenaria c/3 quartos no Ana Paula IV • R$ 280,00
414· Apto com 3 dormij6rios na Epftácio Psssoa- R$ 300,00
415· Casa de madeira no bairro Ana Paula IV· com 3 ouartos- R$ 210,00
416· Casa na Rua Preso Eprtácio Psssoa- ótimo ponto comercial· R$ 350,00
417· Casa em alvenaria com 1 suíte + 2 otosna Rua Campo Alegre· R$ 440,00
418· Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula com 500m' (novo)
419· Apto. com 3 oorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt· F)$ 390,00
420' APto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber· R$ 370,00
421 '. Salas comerciais com 120m' e 150m' na Rua José Emmendoerfer· próx, Weg I

Vende-se 2 casas de alv. nova 1 com 140m2
a outra 76m2 com acabamento classe 'A'.
Valor R$ 98.000,00, com terreno de 400m2•

Bairro Czerniewicz, próximo Lot. Champagnat
Rua Paulo Bekendorf, 215

Comunicamos os novos números de

telefone da Gráfica e Editora CP e

Jornal CORREIO DO POVO

370-8654
370-791'9

370-8649
370-7944

CONIPRA. - VENDE -

ALUGA - ADNIINISTRA

Ref. 2038 - Terreno em Penha - ao lado do Beto Carrero - cl 5;257m2 - R$ 20.000,00
Ref. 1387 - Casa alv. na Vila Lalau cl 138m2 - I suíte + 2 dorm. - massa corrida, sala em 2 ambientes, dep.
empregada cl bwe, armários embutidos, salão de festas - R, Alberto Santos Dumont, 325 - R$ 74.000,00
Ref. 2184 - Terreno no Lto. São Cristóvão Amizade cl fundamento, água e luz ç/318,50m2 - R$ 11.000,00
Ref. 2185· Terreno em Barra Velha - �/280m2 - R$ 4,000,00 - Parcela

Ref 4106 - Apto. no Edif. Juliana - Centro - R. Gumercindo da Silva, apto, 102 cl 139,46m2 - I suíte + 2 dorm.

cl sacada - R$ 63,000,00
Ref. 1389 - Casa alv. c/144m2. Ilha da Flguelra - 2 dorm, + 2 bwe e demais dep, R$ 50.000,00 quitado ou R$

45.000,00 + finane. R$150,00 pl mês
Ref. 1390· Casa alv, cl 115m2 - Centro - 3 dorm, + 2 bwc- próx. ao Lar das Flores - R$ 79.000,00

, Ref.1391- Casa alvo emGuaramirim - lugar nobre - centro cl 80m2 - 2 donn. -terreno cl 504m2 - R$ 25.000,00
+ finane. R$ 147,80 pl mês- permuta por imóvel em Jaraguá
Ref. 1405 - Casa mista- Ilha da Figueira· cl 150m2 - 4 donn., 2 bwe e demais dep.. próx. ao Supennereado
Dalpiáz .ns 37.000,00
Ref. 1406,- Casa alv, cl 124m2• Vieiras - terreno cl 846m2 - R$ 23,000,00 + financ. R$ i 15,00 pl mês
Ref. 21�.7' Terreno cl 378m2 - Lot. Champagnat - R. Irmão Leão Magmo - Lote n° 76- R$ 26.500;00
Ref 1419 - Casa alv, cl 110m2 • R. André Voltolini, 761 - Nereu Ramos· 3 dorm, - terreno cl 466,30m2 . �$
38.000,QO
Ref; 1420 - Casa mista cl 50m2 - 2 donn., sala, cozinha, bwc, lavanderia - Barra - R$ 16.000,00
Ref. 2150 - Terreno cl 450m2 - Defronte ao salão Amizade - pronto para construir, rua calçada por apenas .. R$
7,000,00 entrada + 12 x R$ 584,00 por mês.'
Ref, 1421- Casa alv. cl 124m2 - Vila Nova - terreno cl 710m2 - 3 donn., sala, cozinha/copa, 2 bwe e demais dep,
- R$90,000,00'

.

Ref. 1422 - Casa alvo semi-acabada - próx. Estofados Jardim - cl 142m2 - 1 suíte+ 2 donn. - R$ 55.000,00
Ref.1378 � Casa alvo e/90r1}2 - Piçarras - R. João Figueiredo, sin° - 3 donn. - R$ 15.000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

RuaPacrePeão Francken,65-Centro

FonaIFax: (047)372-3412-Creci,1749-J.
CONSULTE-NOS SOB'RE

, OUTRAS OPÇÕES
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INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda,

A Chance tio seu Futuro
Fone: (047)'371-2117
RuaJoãoPicolli, lÓ4
JaraguádoSuI-sc

O."ir-g IMÓVEIS
··COMPRA - VENDE - ALUGA

CRECI8240

VENDA RÁ',DA E SEGURA
,

.

• Sobrado em construção no Renascença com área qe 200m2 e terreno com 724m2• R$
70.000,00 negociáveis.
• Casa de alvenaria com 2 quartos emGuaramirim - 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 cl 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 ímpecävel 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 éa, c/170m2 - terreno 500m2 - central. Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa alvenaria no Ana Paula cl 100m2• Valor R$ 25.000,00 + financiamento R$ 60;00
mensal
• Casa central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 .

negociáveis. Aceita imóveis

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

localização,
'

• Apto 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. cl 2 quartos no Rau - R$ 7.500,00:;' R$ 118,00 mensais
.• Apto. Cond. Amizade c/3 Quartos - R$ 15.000,00 + financiamento
• Apto. Ed. Jaraguá • 2 quartas � R$ 33.000,00 - Aceita imóvel em Balneário Camboriú
• Apto. em Itajaí perto da Univale - 1 suite + 2 quartos - prédiq c/ piscina - R$'65.000,OO

• Terreno no Residencial Azaléia com 93nm2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno no Rau com 990m2 plaino R$ 21.000,00
• Terreno divtsa- com Parque Malwee com área de 90.000,OOm2 - .R$ 60.000,00,
negociáveis.

.

.

• Terreno Ilha da Figueira Lot. Piazera I com água e tuz- 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. I

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

.

ALUGAM-SE SALAS COMERCIAIS NA RUA JOINVILLE - ÓTIMO PONTO

VENHA PARA A MELHOR PRAIA DE SC -ITAPEMA - MEIAPRAIA

VENDO LINHA E APARELHO CELULAR - VALOR R$ 250,00

COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE
CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.

TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

Rua Epitácio Pessoa, nQ 60 - Centro
ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

Telefone: (047) 372-1347
PLANTÃO: 975-2280

,

LINDAS GAROTAS
••••••••••••••••••••••
I CRECI N2 1589 J

.

I

: � Barra Sul:
:. Imóveis' :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
I
•
•
•
•
•
•
•
• LOCAÇÃO

•
1 - Sala comercial e!33,OOm', Rua Angelo Rúbini, 1197 - R$ 200,00
2 - Sala comercial e! 50,OOm' - Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja da Barra· R$ 270,00

I 3 - Sala comercial e! 36,OOm', Rua Ângelo Rubini, 972 - R$ 270,00
4.- Sala comercial c/34,62m" Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Waage - R$ 220,00

• 5 - Sala comercial e! aproximadamente 30,OOm' • Rio da Luz I, próx. NaristeMalhas· R$ 120,00

•.
6' - Sala comercial e! 120,OOm' - Rua Walter Marquardt, próx. Carrocerias Argi - R$ 250,00
7 • Apartamento e!2 quartos, garagem - Lot. Papp, na barra - R$ 290,00

•
8 • Apartamento e!3 quartos, uma suite, garagem, lavanderia, próx. Carrocenas Argi • R$ 350,00 I
9 • Apartamento e! 3 quartos e demais dependências· Rua Bertha Weege, 3086, na Barra· R$

I•. 180,00
..

10· Apartamento e!3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete MalhaS

I• • R$250,OO

•
11· Apartamento e! 1 quarto. cozinha. banheiro, lavanderia· R. Egfdio Busarella, na Barra· R$ I150,00

••
12· Apartamento c/2 quartos, 92,OOm', garagem, Ouro Verda- R$ 230,00

.

I13· Casa de alvenaria e!3 quartos, garagem, murada, Rua 721, próximo Lot. OuroVerds - R$ 230,00

• 14 • Casa de alvenaria e!2 quartos e _demais dependências - Lot. Hanemann • R$ 170,00 I•

15· Casa de alvenaria (meia água de fundos), e!1 quarto, Rua Luiz Bortolini, 45 - R$ 100,00
I• 16 - Casa de alvenaria c! 3 quartos, murada, Lot. Rasá· R$ 280,00

.

17 - Casa de alvenaria e!2 quartos e demais dependências, Rua Verônica D. Rosa, fundos, 64· R$ I• 120.00'
.

•
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 e!2 quartos, garagem, atrás do Parque Mal,::,ee· R$ 180,00
.

I
20· Casa mista, 3 quartos.lavanderia, garagem. churrasqueira, Rua Angelo Rubini, 952· R$ 350,00 I• 21· Casa de madeira. 3 quartos- Rio Cerro II· R$ 130,00
22· Casa de madeira e!3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra- R$ 180.00 I• 23· Casa de madeira e!2 quartos, garagem, Rua Luiz G. Ayroso· Jaraguá Esquerdo· R$ 200,00
24 • Galpão em alvenaria c/ 260,OOm' - Rua Luiz SaUer, na Barra- R$ 600,00

Jaraguá do Sul
e Região

Atendimento: até às 00 horas

SIGILO ABSOLUTO

Fone: 371-6475

FONE: (047) .372�2734
-VENDE

TERRENOS

1 • Terreno c/343,OOm' (12)<28,7), defronte a Ciluma, na Barra- 6x R$ 3.000,00'
2· Terrenos Lot. Ouro Verde, após aMalwee Malhas - 10% entrada e saldo em até 50x - R$ 10.000,00
3· Terreno e!448,OOm', Lot. Papp· Rua 541 - R$ 19.000,00
4· Terreno c/672,OOm' (20x33.60), Lote n' 25, Condominio Azaléias - R$ 21.000,00
5· Terreno c/ 3.480.00m'. loteamento San Joseppe, Vila Nova- R$ 45.000,00
6 • Terreno e!434,OOm' - ResidenciallmperadOr, bairro São Luis· R$.11.000,OO": parcelas
7 - Tsrrenoc/ 384,OOm'. Bairro São Luiz - R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00
8 • 2 totes com área total de 968,12m' - loteamento Heriberto Enke, na Barra. Valor R$ 21 mil.

9· Terreno c/ 800,20m' - Lot. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00
10· Terreno c! 450,OOm'· Lot. Versalhes IV· Bairro Amizade - R$15.000,OO
11 • Terreno c/383,62m', Lot. Werner Marquardt, na Barra- R$ 11.000,00· até 4 parcelas
12 - Terreno c/673.58m'· Rua Bertha Weage, defronte Adagha, na Barra= R$ 20.000,00 • 50%

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

13 - Terreno cl 462,OOm' (14x33) Lot. Rasá, rua asfaltada. na barra- R$ 12.000.00 em parcelas
14 - Terreno e!390m' - Rua Martin Sthal. atrás do Forum. Vila Nova- Valor R$ 29.000.00
15 - Terreno e!329,OOm' (14x23,50) - R. Emesto Lessmann· Vila Lalau - À$ 13.500,00 aceita carro
até R$ 8.000,00

SITIOS
1 • Sitio c/62.500,OOm', Tifa Rapp, distante 3.500mts da Malwee - R. Exp. Arnoldo Hornburg c/ casa
de alvenaria cl 150,OOm' e do caseiro em alv. e!50,OOm', piscina e!77.00m', água natural- aceita
outro imóvel no negócio· R$' 30.000,00 .

'

2· Sitio cl 267.500,OOm', edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com peixe I
(tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, e! 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 alvenarla-c/ 70,OOmi e mais 70,OOm' referente garagem, Churrasqueira, lavanderia, 2

- banheiros, toda murada, churrasq'ueira, 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 e!192,OOm', terreno com SOO,OOm' (20x40), Rua Angelo Rubini, 1.030. Centro
da Barra - R$ 110.000,00 • aceita outro imóvel como parte de pagamento.
3· Casa madeira c/ 138,OOm'. terreno 429,OOm' (16,60><25,80), Rua Pastor Albert Schneider, na

Barra, defronte Super Frrtzke - R$ 22.000,00 = 50% entrada, saído. a combinar.• aceita carro até

1.0.000.00.
4· Casa alvenaria 169,OOm', um rancho c/160,OOm', terreno c/3.986,OOm' (41x97) na Rua Walter

Marquardt - R$ 200.000,00 - aceita outro imóvel até R$ 80.000,00 (sendo uma casa c/ terreno c/ até
2.500,OOm'), carro até R$ 5.000,00 saldo a combinar.

Vendo telefone celular com linha,
.

marca Ericson, 2 baterias,
carregador e cabo para carro.

telefone 371-6707. Valor R$
280,00.

Vendo ou troco csa em alvenaria

com 170m2 no bairro Jaraguá
Esque-rdo, proximo Colégio
Cristina Marcatto. Tratar 370-

7189.

Vende-se máquina de lavar roupa
Müller de madeira, toda revisda.

Valor R$ 120,00, Contato 372-
1991 com Louvival.

Vende-se ou troca-se casa em

Balneário Cambo riú por um

terreno em Jaraguá do Sul. Aceita
se carro no negócio. Tratar fone
370-0173, Somente à tarde.

Vende-se próximo a Igreja São

Judas, terreno com 450m2 -

Rua asfaltada mais 3 quartos,
2 bwc, quarto empregada,
sala, copa, cozinha, lavan

deria, churrasqueira e gara

gem - R$ 45.000,00 negociá
veis. Tratar371-6112,

Vende-se terreno com 420m2

práximo Supermercado Rau.

Valor R$ 7.800,00. Telefone 371-

6112.

Vende-se terreno com 560m2
murado na Vila lenzi, próximo ao

campo de areia, com 2 casas.

Valor R$ 17.800,00 negociáveis,
Tratar 371-61 12.
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Terreno com 468m2 (13x36) - R$ 7.600,00 de ENTRADA (entrada negociável) e
rnais 20 x 2 SM

.

• Terreno (leteral Rua José Emmendorfer e João Planinscheck) - R$ 25.000,00
• Terreno com 1.050m2 - Rua João Planincheck (15x70) - R$ 35.000,00 (parcela)
• Terreno com 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: BairroVILA LENZI - Rua Elpidio Martins (próximo ColégioGiardini 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,OOm2 - 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

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

TELEFONE PREFixo 376
COMPRA;SE TELEFONE PREFIXO 3:70

"TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS"

I
I
I
I
r
I
I
I
I
I

VENDE:
TERRENOS:

Bairro Amizade - Residencial Henrique Behling - pronto
para construir - área de 421,89m2.- Valor R$ 1.000,00

Bairro Vila Nova - Rua 489 com área 382,5()m2
Valor R$ 18_000,00
APARTAMENTOS:

Residencial Jardim das Mercedes
Entrada R$ 800,00 e parcelas de R$ 208,00
Aproveite a chance de ter um imóvel' só seu.

11
* Serviços (projetos) de Engenharia

.ct-u *Demlembramelltos
'" Lotemauetos

Rua 25 de Julho, 1829· Vila Nova
Fone: (047) 372-1438

CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

/A Lar Imóveis� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

Casa de alvenariac/ ZaSmê na Rua Fritz Vogel, Centro - Entrada mais

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m' no Lot. Vicenzi e Gadotti
Casa de alvenaria cl 146m' 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 Past�r 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 Ribelrão Cavalo cl 8 niorgos, água e luz

Chácara em Rio Molha cl 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Te'lefone celular com linha, transferível
Telefone celular com Ii�ha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

I
I
1
1
I
I
1
1
1
'I

RE 'Oll
RUA ÂNGELO SCHIOCHET,' PRÓX. AO 8'EIRA"RIO

11,
.

'.
ir 'i '

",APARTAMENTO - 2 QUARTOS APARTAME,NTq,;,� QUARTOS
,

(1 �uít,�) rt;Iais, dep. - 'sacada (1 suíte) :e, defli1�ts �dep. - sacada.. cl .

J,)tUlttlilsqu' trada de R$ 26.59
.

,cl;\urrasqu�J_ra,:h R$ 35.,500,00 +

· pars�Já ,de patcelasi"'��' c ;constf4ç·ão . .de.
j<J[(;.7�;[;;p "v;,g,po CU�'s,{f'I "

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. c/1 su ite + 2 quartos ou 1 suite + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com chu rrasqueira. Entrada a partir de R$ 7,855,43 + parcelas
a partir de R$ 678,42 corrigidas pelo Gub.

'

'Residencial Amaryllis - Rua Ângeio Torinelii - Vila Nova
- Apto. cl 147,00m2 cl suite + 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 57.000.00 - em fase de acabamento.
- Apto. cl 125.00m2, cl suite + 1 quarto e' demais dep., sacada cl churrasqueira - Valor R$ 48.000,00 - em fase de acabamento.

·

Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2• temos disponiveis apartamentos nO'301, 302, 501 - Éntrada + parcelas de condomlniode 3.65 Cub's (R$ 1.569,00) por mês
Ediffclo Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratfo
- Apto. cl suite + 2 quartos e demais dep .• 2 vagas de garagem: ,

nO 702 cl 237,00m2 - Entrada de R$ 27.722,,53 + assumir parcelas de condominio de 2.480·Cub's (R$ 1.066,25)
nO 1001 cl 241.20ri12 - Entrada de R$ 28.169,66 + assumir parcelas de condominio de 2.520 Cub's (R$ 1.083,44)
- Apto. cl suite + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
nO 1104 cl 157,30m2 - Entrada de R$ 18.567,38 + assumir parcelas de condominio de 1,66.1 Cub's (R$ 714.13)

,

- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ ! 1.793,25 e parcelas de R$ 453.,58,
CASAS/APARTAMENTOS/SALAS

- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m' - R. Bernardo Dornbusch,'1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria cl 250,00m2, ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m2c/2Iagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 21 0.000.00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença
- Casa com 192.00m2 - suite + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 70.000.00.
- Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m2 - 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 945.00m' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000.00 ou troca por
casa mais central

'. '

- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Angelo Schiochet, apto. 702 cl 225m2 - suite + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep -.

empregada, 2 garagens, salão de festas. piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - Á$ 120.000,00
'- Casa srn construção: de alvenaria com 80,30m2 + mezanino. num terreno cl 450,00m2 - R !"erdinando Krueger slnó, lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa de alveharia c/103,00m2 - 36,00m2, num terreno de 872m2 - R .. João Planincheck. 953 - R$ 65.000,00 .

.

'
. TERRENOS

- Terrenocl 350m2- Rua LaI. JoséTheodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr- R$10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$1.500',00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerter, próx. ao Colégio .Julius Karsten - R$ 15.000,00
- Terreno cl 616,00 m2 - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 50.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donaldo G'ehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno GI 86.000,00 m2 - (20,000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta' R$ 40.000,00
- Terreno c/364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300metros da praia - entrada de R$600,00 + parcelas de R$ 200,00.
corrigidas pelo salário minimo

'

- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascençe - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
, Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova; com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00. cada terrerio
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00

'

- 02terrenos 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., :1 garagensj, prédio com salão de festas e piscina.
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro. Edificio 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 à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Antõnio Carlos Ferreira, 950
- Apto. c/1 quarto e demais dep. - R. José Emmendoerter. 1549 - Ed. Hortência
- Apto. c/1 quarto e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 - Ed. Eríca.
- Apto. c/zqúartos e demais dep. - R, Leopoldo Malheiro

R_ EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Walter Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.1CarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762-J

VENDE
Ref. 006 - Apto. edif. Hortência: 3 quartos, 2 bwc + dep. Rua José
Emendoerfer - R$ 55.000,00 /

Ref. 019 - Sobrado: 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. próx, Cepron -

R$ 59.000,00
Ret. 032 - Casa alv.: 2 quartos, 1 BWC + dep. Ana Paula III - R$
25.000,00

•

Ref. 031 - Casa alv.: 4 quartos, 1 bwc + dep. Vila Lenzt - R$ 35.000,00
Ret. 037 - Casa alv.: 1 suíte. 2 quartos + dep. Vila Nova - R$
64.000,00

,

Ret. 054 - Casa alv.: 4 quartos, 2 bwc + dep. AM Paula III - R$
34.000,00
Ret. 058 - Casa alv.: 3 quartos, 1 bwc + dep. Rio Molha - R$ 13.000,00

. próx. Prefeitura
Ret. 063 - Casa alv.: 3 quartos + dep. Água Verde - próx. São Judas
- R$ 61.000,00
Ret. 065 - Casa alv.: 1 suíte, 3 quartos, 1 bwc + dep. Czerniewicz ',
R$ 75.000,00

-

,

Ret. 073 - Casa alv.: 3 quartos, 1 bwc + dep. Amizade - R$ 19.000
+ 36 parco
Ref. 083 - Sobrado: 4 quartos, 1 bwc + dep. Nova Brasília - R$
85.000,00
Ret. 088 - Terreno: 384m2 - Ilha da Figueira - R$ 10.000,00
Ref. 101 - Terreno: 398,25m2 - Barra do Rio Cerro - R$ 11.800,00

-

Ref. 144 - Terreno: 525m2 Barra do Rio Cerro - R$ 12.000,00
Ret. 150 - Terreno: 322m2 - Lot. Miranda (próx. 25 de Julho) - R$
4.900,00 à vista

.

Ret. 164 - Terreno: 312m2 - Residencial Hard - R$ 8.500,00 à vista
ou parcelados' I

Ret. 165 - Terreno: 325m2 Residencial Hard - R$ 6.500,00

LOCAÇÃO
Casa de madeira próximo prefeitura nova � R$ 290,00

VENDADECASAS

MB - Representaçoes e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J

Fone: (047) 37H124 • Fax: 372-0266 Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210' - Jaraguá doSul - se

VENDE E TROCA
Casaâ:
Casa de alvenaria, semi nova (2 ANOS), ótimo padrão, e/315m2, garagelIl pl 2 carros,
churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTEü
3 RUAS), medindo 888m2• Rua Alexandre Haake, 698 � Bairro Champagnat,

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

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

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

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

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

.

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

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

BAIRRO·
B. Rio Molha

:;1I �
,

�l TIPO ENDEREÇO BAIRRO
VALOR R$ li ALV. Rua-Marcelo Barbi 468 Vila Lenzi.

70.000,00 I[I'ALV. Rua He�rique Marquardt fundos 302 Czerniewicz
<, d ALV., R. Hennque Marquardt, 297 Czemiewicz
81.000,00 tl� LOCAÇÃODEAPARTAMENIÚS
30.000,00 @

M ENDEREÇO
48.000,00 ii R. Walter Marquardt, 1133 apto. 2

48.000,00 11 R. Preso EP.itácio Pessoa, III - Apto. 132

n R. Wadomiro Mazzurechen
21.000,00 jA -----------,-------""---------------

53.000,00 !i � -----=LOCA:=-==ÇAi:!::-c::O=-=DE=SALAS:.:.·=.:::;::_-----------

18 000 00 d ENDEREÇO . BAIRRO ÁREA VALOR$
. , ,ii, R. João Marcatto, 40 - sala 1'0 'Centro' 50,OOm2 167.00

13'.000 00 n R. Pres. Epitácio Pessoa, 65-1 - Casa Com. Centro 120,OOm2 460,00

32.000',00 tI, R. 25 de Julho, ao lado n° 133' - Vila Nova 28,OOm2 200,00

TIPO ENDEREÇO BAIRRO ÁREA QTOS
ALV. R. Paulo Hafemann, 170 Ilha da Figueira I 45,OOm2 03

ALV. R. Ernesto R. Sohn, 340 Czerniewicz 226,OOm2 02 + I suíte

ALV R. Gustavo Lessmann, 121 João Pessoa 86,oom2 -03

ALV. R. 'Guilherme Koelher, sIn° Vieiras I 56,OOm2 03

SOB. Rua Luiz Chiodini, 220 Jguá Esquerdo .I 85,oom2 02 + I suíte

MIS. Rua Antônio Gesser, 166 Czerniewicz 99,OOm2 03

ALV. Rua Maximiliano Hildelmeyer, 55 Vila Baependi 114,83m2 03

ALV. Lat. Rua Jaraguá sInD Ilha da Figueira 121,oom2 . 02

MAD. Rua Tereza A. Hruscka, 329 Jaraguá Esquerdo 35,00m2 02

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

GALPÃO - Rua 692 - Lot. Garcia Estrada Nova + - 3oo,00m2

VENDADETERRENOS

N°QUARTOS VALORR$
3 335,00
3 350,00

. 3 280,00

Centro
Centro

N°QUARTOS
2
cl suíte + 2 donn.
2

VALORR$
300.00
400,00
300,00

32.000,00 II. IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO MASSARANDUBA

li
m

VALOR R$ !ii

30.000,00 I
10.600,00 [1 !

6.000,00 I
I::::�� I
15.800,00 tJ!
18.000,00 lo'
101.000,00 II

- Área térrea com

aproximadamente 600m2

- Terreno para
estacionamento com

aproximadamente 1 �OOOm2

Valor do aluguel: R$ 2.000,00

End.: Rua Jorge Czerniewicz. 42
Ao lado Escolas Sid

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

APARTAMENTO. com 150m2
.

'

Valor do aluguel: R$ 300,00

Tótal do aluguel - R$ 660,00

Área para estacionamento: 2.000m2
I

BAIRRO
R. Manuel Francisco da Costa João Pessoa

R. Alb. Klitzke, 1874 •
Vila Rau

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

R: Otto Meyer Vila Lenzi

R. Rudolfo Tepasse, 361 ,

Guaramirirn

R. Henrich Augusto Lessmann Centenário'

R. Victor Rosemberger Vila Lenzi

R. Leopoldo Janssen, 337 Centro

ÁREA
5.901,OOm2

420,00m2

360,72m2

333,50rn2
2.340,OOm2

392,00rn2

420,00m2

700,00rn2

ENDEREÇO

End.: Rua Onze de Novembro, 560
Em frente Hotel e Supermercado do Chico
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Apenas 1,5 mil
unidades. Este é o

número de exemplares
que estarão à venda nas

revendedoras da versão

especial do VW Polo.

Classic, fabricado na

Argentina. O modelo

pretende atingir o
público jovem, já que
ganhou alguns detalhes

de esportividade.
O Polo nada mais é que
um clone do Cordoba,
fabricado pela
espanhola Seat, uma
subsidiária da

Volkswagen. O estilo é

meio insoso, um pouco
"inchado" e sern

grandes destaques, com
o-interior espartano
demais, o que já é
comum nas versões

básicas da Volkswagen.
Nesta versão especial,
os itens de conforto e

conveniência ficaram
um póuco mais
tentadores. Vidros,
travas e espelhos
elétricos, direção
hidráulica e ar

condicionado, são de

série, assim como as

. ,

.............

'
.

CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO JaraguádoSu�20de novembróde 1998 .

. . . . .
'

.

rodas aro 14" exclusivas
. e os faróis de milha.

Falta, porém, airbag,
regulagern da coluna de

direção e de repente até

do banco do motorista,

estes, nem como

opcionais.
No designmuda pouca
coisa. Aparece apenas o

, logotipo Special, e as

Polo Classic Special: mais pormenos
.

.

colunas, assim como as

soleiras das portas,
ganharam pintura preto
fosco. O motor é o

eficiente,

r�"'---'''''ilIii'll........��'iI;_=::-::-..;- porém...... barulhento,
1..8 Mi, que

:I"'!":"�--' leva o Special
a 180 km/h,
com

consumo de

9,7 krrr/I na
.

cidade e 14,2
na estrada. O

porta-maias
é bom, com

f];[l'O'SAPECAS'� Cl

�
_ ".,.� IIDBO

f!=»EÇAS USADA§ Fones 376-0228
376-1289

Com itens de
série antes .

tidos como

opCIonaIS,
este

Vol kswagen,
made in

Arqentino, é
uma boa
opção de
compra

capacidade para 455

litros. O mesmo não

pode se dizer do espaço
no banco traseiro, um,
problema corriqueiro
nos carros médios da
Volks. A versão Special
sai por R$ 23.497 e custa

apenas R$ 163 a mais
.

que o Polo Classic

'completo. Sendo assim,
vale a pena. Só para
lembrar, o VW Polo é .o

segundo veículo

importado (Mercosul)
mais vendido
atualmente.

Cargae
Descarga
Remoções
em Geral

USAPEÇAS Comercia.1 de Peças Ltda.
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VOKSWAGEN

Vendo Gol Mi, ano 97/97,
motor 1 .0, branco, com or

condicionado e direção,

hidráulica original de
fábrica. Vendo ou troco por
carro de menor valor, troco
também por terreno no

Chämpagnat ou loteamento
Versolhes: Preço à

combinar. Tratar: 371-6707.

Vende-se Santana, ano
95, completo, 4 portas,
por R$ 12.000,00.
Tratar: 975-0155.

.

Vende-se 'Santana GLS,
completo, gasolina, ou
troco. Tratar: 370-030'1.

Vende-se Gol CLI, ano
95, .rnotor 1.8, modelo
novo, por R$ 7.000,00 +

4x de 627,00. Tratar:
,

975-0129

.Vende-se Gol Mi, ano 97,
completo com 8 mil km,
por R$ 11.500,00.
Tratar: 371 -6674.

A'UTO MECÂN·ICA·
'DA. BARRA LTDA.

.

',", ,'. - . -,' .

Atendemos linha geral:

,,®�.gDmD
1J����!
Telefone: (047) 376-0251

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

,

FORD
-

'
. -

'
.. , .

Vende-se Belina, ano 78,
ou troco por barco.
Contato: 973-8955.

-

Vende-se Escort 1.6 GLl,
ono 95, azul; gasolina,
Valor: 9.200,00. Fone:
372-6042 falar com

Denis.

Vende-se Escort hobby.,
ano 95, completo, por

<R$ 7.500,00.
Contato: 372-3625

. ,FI,AT .'

:. � '-
-

, . .'

Vende-se Fiat Fiorino, 1.5
ie, 'ano 94, gasolina,

vermelho, R$ 7.300,00.
Contato com Anderson,
pelo telefone: 371-2735.

Vende-se Fiesta, ano 98,
vermelho, gasolina, 4

portas, com vidros verdes,
rádio, 2 espelhos, pára

choques pintados,
R$ 1.000,00 = 30x de

R$ 559,00 o mês. Tratar:
370-0080 com Edson.

,CÓDIGO DE'TRANSITO BRASILEIRO
Capítulo II - Dos sistema Nacional de Trânsito
Seção II - Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 12° Compete ao CONTRAN: (continuação)_
VIII - estabelecer e normtizar os procedimentos para a imposição, a

, arrecadação e a compensação das multas por infrações cometidas em unidade da
Federação diferente da do licenciamento da veículo;

IX - responder às consultas que lheforem formuladas, relativas à aplicação
da legislação de trânsito;

X - normatizar os procedimentos sobre a apredizagem, habilitação, expedição
de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos;

IX - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os

dispositivos e equipamentos de trânsito;
.

XII - apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias
inferiores, na forma deste Código;

XIU - avocar, para análise e soluções, procesos sobre contlitos de

competência ou circunscrição, ou, quando necessário unificar as decisões
administrativas; e

XIV - diminuir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no

âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRET-ORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90

1 º andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788
Email: garcia@netuno.com.br

Vende-se Fiat 147 CL, .

ano 86, motor novo,
gasolina, branco,

carro em bom estado,
R$ 2.250,00.

Tratar: 371-1668

com Roberto.,

Vende-se Uno, áno 91,
gasolina, por R$

4,8QO,OO, ótimo estado.
Tratar: .371-2122

Vidro elétrico
para Gol
2 pts

R$'190,OO

linha comlantern . Pleta deas e fa ....

Cibié) com rOls fArteb/
eletrônica eregUlagem

. ColOca ._
. .

grátis Çao

Alarme eo
COntrole' ,m

R$
a Partir de

·85,00

Equipamentos
de som para
aútomóveis

Kits de auto

falante (cl 4) originais
a partir de
R$ 76,00

Trava elétrica,Para Gol"e .

2
. II orsa

4
Pts - R$ 70,00Pts - R$ 110,00
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CHEVROL'ET

Vende-se Omega
GlS, ano 94, +

computador, -i- er

condicionado,
+ direção, + CD,
completíssimo,

branco, gasolina,
R$ 7.500,00 de

entrada
+ prestocões.:

Contato: 376-0068
ou 975-2394.

Vende-se Monza hatch,
gasolina, motor 1.8, ano
82, por R$ 1 .800',00.

. Tratar: 376-1243.

Vende-se Chevette, ano
79, verde, metálico, por
R$ 1 .500,00 e vende-se
Chevette, ano 85, por

R$ 3.000,00.
Tratar: 370-4399.

Vende-se Ch�vette, ano
85, gasolina, ótimo

estado, por R$ 3.500,00

M b :T·,Q S .. _.
- '. '

Vende-se moto TDR, ano
90, ótimo estado,

R$ 1.600,00. Troco por
Fusca de menor ou maior
volor. Tratar: 372- � 835

ou 370-1680.

DIVERSOS
�. I •

Compramos carro acima
do ano 90 para revenda.

Tràtar: 435:. 1 723 ou

964-7663 cornAcócio.

PEÇAS * SERV,IÇOS E ACESSÓRIOS

-�l

Fone: 370-0676

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

UM NOVO CONCEITO EM VEíCULOS USADOS!,

VEíCULO ANO COR COMBo

F1000 S 89/89 prata gasolina
Kodejt Gl, 94/95 vermelha álcö�l-
Uno 1.5 R 89/89 vermelha álcool
Kadett SL EFi 92/92 prata gasolina
Santana CLi 1.8 95/95 branco gasolina
Polio Cl 97/97 preta gasolina
Escort Gl 95/86 marrom gasolina
Verona LX 91/91 azul álcool
Seveiro CL 1.8 93/93 vermelha gasolina
Fiesta 1.0 4pts 97/97 azul gasolina
Escort l SE 89/89 preito álcool
Escort 1.0 hobby 95/95 prata gasolina
Saveiro Cl 89/89' branca' álcool

Voyoqe plus 86/86 prata gasolina
Voyage CL 86/87 I bege álcool
Uno Mille ie 96/96 verde' gasolina
UnoMilleSX 97/97 branca gasolina
Passat lS 77/78 • branca gasolina
Del R�y 83/83 dourada álcool

ApolioGl ' 92/92 bege gasolina
Gol 85/85 branca álcool
Escort xR3 90/90 'vermelha gasolina

MOTOART
Seu Caminho para uma Scooter

, �OYlN ""O�� ,O·

i \

Vendas e·

Asslstêncía
�

técnica autorizada

para Scooter.

Revenda de motos
Yamaha.

Rua: Ângelo Ruhini, 350

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Cinza

cinza

preta,

verde
azul

97

97

97

96

·88

..

w::;:;a1Ji@/}fJll/!?(fj) .

II

� 370-2022

CARROS

Vectra GLS completo.
RangerSTX
Parati CL completa
Tempra 16v

Kadett GI.,

Gol CLi com rodas

Omega GLS completo financiado
Tempra 16V completo
D-20 S Turbo

preto 97

96

95

95

95

95

94
94

94

94

94

93

92

92

92

91

91

89

89

88

88

86

85
'

branco

branco
•

bordô

branco

bordô

branco

cinza

vermelha

grafite
,

Corsa Wind .completc com rodas

Escort

Tempra
GolGTi
Chevette Júnior

Gol

Escort GL

Monza 4 portas completo
Goi CL

Prêmio CS 4 portas
Opala 6 cilindros
Elba

MonzaSLE

UnoCS

i azul

prata
Cinza

cinza.

branco

preto
azul

champagne
verde

azul

verde

cinza

bege

M.OTOS

Moto Space (melhor preço)
, Titan

Titan

Titan

CBX750

Rue: Joinville, nQ 3573 - .Joroquó do Sul � SC

AUTO MECÂNICA LATaRIA PINTURA

�.�IRMÃOS PROCHNOW
FONE: 376·0284 / 973·3347

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -'

Barra do Rio Cerro
900 rnts, 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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NOVIDADE·S
Mini da Daihatsu

Não há como negar. O novo Sirion é a cara dos carros

japoneses. Este minicarro, lançado este ano no Japão,
deve chegar ao 'Brasil na metade de 1999, e segundo o

fabricante, o carrinho chega � fazer 20 km/l na
estrada e, mesmo sendo pequeno, poderá ser equipado
opcionalmente com. air bag duplo, câmbio automático e

freios ASS. Desde 1976, quando foi comprada pela
Toyota, a Daihatsu dedica-se a fabricar carros

compactos, e sempre com êxito.

Daihatsu Sirion, arrojado e confortável para quatro pessoas

Bancos ativos
A BMW saiu na frente e lançou bancos que massageiam

as costas do motorista, evitando dores na coluna e

fadigas musculares a grandes percursos, Os bancos'
possuem bolsas d'água e glisimtina (material especial)
que criam movimentos sem atrapalhar o motorista. A'
novidade, por, enquanto, -é para equipar a Série 7.

Supervan da Renault
.

A'montadora francesa está trazendo ao Brasil a van

Grand Espace, lançada em 1984 e reformulado em ,1996.
O estilo é um misto de furgão com carro de passeio, mas
agrada e segue as mesmas linhas dös demais carros da

marca. Seu corpanzil, com 4,78 metros de ,comprimento,
oferece muito conforto e espaço, tendo como

equipamentos de série eir bag duplo, freios ASS, ar
condicionado e barras de proteção laterais. Os bancos
acomodam sete pessoas e podem ser removidos ou

rebatidos para aumentar o porta-malas."

Re�ault Grand Espace é opção para tamília numerosa

Fiat 'Palio conta'
, ,..,

·com· n'ova versao

Saem as versões ED, EDX
e EL Entra em cena a versão
ELX. A Fia): adotou, para a

linha '1999,' nova nomen

clatura para os modelos
!' Palio, Palio Weekend .e

Siena.
O Balio ELX ficou mais

bonito, confortável e tam

bém mais prático ..
. Na .nova versßo, há duas

opções de motorização: a 1.0

(que era do BD e EDX) e 1.6

(antes do EL). Em ambos, os
pára-choques vêm pintados
com a cor da carroceria e de

série, vem com limpador /
lavador e desembaçador do

vidro traseiro, direção motor (1.6 mpi), que ganhou
hidráulica, além de- virem 10cv, de potência a mais em

com encosto de cabeça nos relação ao usado anterior
bancos de trás e terem re- mente (1.6 spi). Com isso,
gulagem milimétrica dos ficou um pouco mais rápido.
bancos, o que finalmente livra O Palio ELX 1.0 quatro
os proprietários daquela portas básico sai por R$
alavanca meio difícil de ser ,15,5 mil, enquanto o 1.6 sai

operada. Corno opcionais,há
.

por R$ 17,8 mil (ambos
rodas arp 14", vidros e travas com frete incluído). A

elétricas e eir bag. Na parte versãomais barata do Palio
interna das portas, a forração .'

agora é a EX, que sai por
agora é inteiriça. Antes era R$ 12 mil.

parcial e deixava exposta O Palio Weekend também

parte da lataria, coisa que ganhou versão EX, que
não acontece, por exemplo, continua com o motor 1.5.
no Fiesta, Corsa ou Gol. Com isso, a Parati 1.0 é a

Ou.tra mO,dificação foi no mais ameaçada.
.

Nova nomenclatura atinge toda a amília Palio, inclusive a Weekend

, .

Excelente momento para falarmos da proteção AGF Brasil Seguros
.'

I.

•
"

AGF BRASIL- SEGUROS.
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371-1931li6irassol Rua Antonio ê.'Ferreira 197
CRECI 1741·J

COMPRA· VENDE· ADMINISTRA'
II

IMÓYEIS
- ..

V Imóvel k\rea m' Qtos Sul Gar Bairro

Sobrado 300 4 I 2 Centro
Sobrado 303 3 I 2 Guaramirim
Casa 160 3 I 2 João Pessoa
Casa 90 2 I - Schroeder
Casa 140 4 - 2 Rio Molha
Casa Alven. 120 3 - I Barra
Casa Alven, 190 3 I I Schroeder
Casa Alven. 150 3 I 2 Centro
Casa Alven. 115 3 - I Champagnat
Casa A Iven. 60 2 - I Schroeder
Casa Alven. 90 3 - I Lenzi
Casa Alven. 150 3 - I Lenzi:
Galpão 144 - - - Nereu

Apto. Pronto 273 3 I 2 Centro
Apto. Pronto 96 ·3 - 1 Amizade
Apto. Pronto 96 3 - I' Amizade
Apto. Pronto

. 151 3 - - Centro
Apto. Pronto 110 2 I I' I Baependi
Apto. Pronto 147. 3 - I Baependi
Apto. Pronto 152 3 I I Centro

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra
Lote 450 15,0 x 30,0 São LUIz
Lote 350 14.0 x 25,0 Nereu Ramos
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula
Lote 877 45,0 x 19,5 Vila Nova
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder
Lote 900

.

30,0 x 30,0 Schroeder
Lote 466 18,0 x 23,S Vila Lenzi
Lote 867 11,0 x 51,0 Nereu Ramos
Lote Cornl. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esquerdo
Terreno 2259 40,0 x 56.0 Centro
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro'
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro
Terreno 3700 43,3 x 30,Ó Centro
Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu
Terreno 8000 61,0 ii 131,0 Nereu
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira
Loteamento 442 13,0 x 34,0 Lenzi '

Loteamento 385 14,0 x 27..5 Amizade
Loteamento 483 14,Q x 34,5 Sta. Luzia
Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau
Loteamento Vários Vários tamanhos Barra

Chácara 12'600 63 x 200,0 Santa Luzia

Endereço/Ponto- Ref;, PreçoR$ Informações Gerais

R. Conradp Riegel, 127
R. Pedro Graf (Rausisse)
R: Fritz Ster, 178
R. Valentin Zoz
Estrada Ribeirão Molha
R. Concórdia, 82
R. Princesa Isabel, 547
R. Jorge 'Lacerda, 293
R. Irmão Magno, sIn°
Rio Erna (Malhas Cayman)
Rua 423 próx. Giardini
Rua Antonio Ayroso, 672
Rua Lino Piazera

120.000 Negociáveis
75.000 Parcela -aceita carro

55.000 Negoéiáveis
35.000 Negociáveis
26.500 Parcela
38.000 Aceita rerreno/parcelar
'65.000 Terreno 6.562m' - negocia
80.000 Aceita contra-proposta
65.000 Aceita apartamento e carro

25.000 Negociáveis I

35.000 Negociáveis
55.000 Negociáveis
25.000 Negociáveis

270.00C Quitado - Todo mobiliado
38.500 Quitado - Cozo Embutida
17 ..000 Assumir - CEF - aceita carro ate R$ 15.000,00
45.000 Quitado ,

'

18.000 + 1,06 cub plmês (74X)
55.000 Troca por casa
22.000 Assumir CEF I cozo BWC

Ed, Athenas - 4° andar
Res. Amizade' - 1° andar

-

Res. Amizade - 3° andar
Ed, Menegotti - 7° andar
Res. Bartel - Contemplado
Ed, Cristina - 2° andar
Ed. Schiochet - 3° andar

Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis I Parcelado
Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis
Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis .

Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis I Parcelado.
Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 -l' 36 x R$ 250,00
Rua Blumenau 19.000 Negociáveis
Rua 360 - Piermann 10.000 Negociáveis
Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Rua João Januário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis I Parcelado
Próx. ao Breithaupt (Mar. Constr.) 200,00C Negociáveis I Parcelado
Pröx, Hospital do Morro 75.000 Negociáveis f'Parcelado
Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis'
Próx, Arroz Zanghelini

'

35.000 Aceita parcelar
Pröx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca pl imóvelmaior valor
Residencial Piazera L 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Residencial Piermann 15.000 Negociáveis - R$ 15.000,00
Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo J 2 x

Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 pl mês
Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

Residencial Satler
'

Diversos 30% entrada - Saldo 36 x

Rua Hermínio Nicolini - 760 25.000 Centr'à Sta. Luzia (parcela)

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

., /.'

IMÓVEIS LTDA.
CRECI 001367 - J

LOCAÇÃO
Cód. 601 - Casa alv. para fins comerciais c/ 3 qtos. Centro - R$ 350.00
Cód. 602 - Casa alv. para fins comerciais c/ 3 qtos, salas conjugadas - Centro - R$ 800.00
Cód. 603 - Casa alv. c/ surte, 2 qtos. após Malwee - R$ 450.00
Cód. 607 - Casa alv., 1 quarto, cozinha. Bwe, Vila Lenzi - R$ 150,00

,

Cód. 61'3 - Casa mad .. 3 qtos - R. Ferdinando Pradi - R$ 200.00
, Cód. 618 - Sobrado c/ suite. 2 qtos, dep. empregada - próximo Loni mar· R$ 550,00
C6d. 63·1 - Apto. é/ suite, 1 qto, dep .: Empregada - Rua Reinotdo Rau - Ed. Paloma - R$ 550,00
Cód. 634 - Apto. c/ 4 qwartos na R. Reinoldo Rau » R$ 400,00
Cód. 635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Av. Mal. Deodoro
Cód. 639 . Apto. c/ 2 qtos, Ed. Caetano Chiodini - R$ 300,00
Cód. 640 -.Apto. c/ 1 qto - próx. Weg'" - R$ 230.00 _

,

Cód.·643 - Apto. c/ 2 qtos - próx.'Breithaupt da Reinoldo Rau - R$ 350,00
Cód. 645 - apto. e/2 qtos na Barra· R$ 290,00
Cód. 648 - Apto. c/ suite, 2 qtos, Res. Bartel - Vila Lalau - R$ 300.00
C,ód. 662 - Sata comI. c/ 73m'. 2 bwe's - Rua João Plcolli _. R$ 350,00
Cód. 663 - Sala comI. em fr.ente ao restaurante Califórnia .. R$ 200,00
Cód. 670 - Sala comI. com 37m' - Rua Reinotdo Rau - R$ 220.00 . 1· piso
Cód. 673 . Sala comI. c/ SOm' . próx. Colégio Divina Providência -' R$ 270,00
CÓD. 683 - SALA COML. NOVA C/43m'.NA RUA REtNOLDO RAU - ED. MARKET PLACE - garagem - VALOR: SOMENTE O CONDOMfNtO

.
' VENDA

CM. 1112 -tMÓVEL COMERCIAURESIDENCIAL NO CENTRO R. CeI. Proeópio'Gomes de Oliveira e/s06m"- Aceita casa como parte do pagamento.
Cód. 1113 - CENTRO - Casà alv. c/224m', e/3 qtos - Rua Clemente Baratta - aleita parcelamento. apto. em Joinville. .

'

Cód. U17 - CASA DE ALV. NOVA NO CENTRO - Rua José Emmendorfer c/230m'. suite. 2 quartos. escritório - R$ 9.5.000,.00
Cód. 1118 - CENTRO - Casa alv. c/180m' - Rua Florianópolis - R$ 77,000,00
Cód. 1122 - CENTRO - Casa alc. c/288m'. Terreno c/2.765.75'm' - Própria para eliniea ou escritório· Rua.Jorge C�erniewicz - em frente Hospítal Jaraguá.
Cód. 1353 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 130m', 3 quartos, terreno c/432m'· pröx. 'Escola Cristina Mareatto - R$ 45,000.00
Cód. 1354 - JGUÁ ESQUERDO· Casa alv. s/ suite, 3 qtos. terreno e/1.470m'. Aceita caminhão Meréedes Benz.
cee. 1352 - CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO· área de.91m'. terreno e/480m' - R$ 44.000.00· Próx. Conl. Mônica
Cód. 1208 - FIGUEIRA - Casa alv. e/90m', 3 qtos. Terreno c/ 567m' - R$ 10,000,00 e assumir financiamento

'

Cód. 1251 - CASA DE ALV. NA VILA NOVA - área de 122m', NOVA. sufte, 2 quartos - R$ 68.000.00
Cód. 1451 - CASA DE ALV. NO CZERNIEWICZ. c/230m'. tendo suite, 3 quartos. garagem para 2 ear;os . R, Guanabara· R$ 75.000.00
Cód. 1501 - CASA DE ALV. NO BAEPENDI - Área 400m'. 2 suites. 2 quartos. salas, churrasqueira � R$ 200.000,00
Cód. 1652 - CASA DE ALV. NO CENTENÁRIO· 3 quartos, terreno c/392m' - R$ 50.000,00
Cód. 2102 - TEBRENO NA VILA RAU - Fundos Teenosol 350m' (14x25) R$ 13.000.00
Cód. 2301 • VILA NOVA - na Angelo Torinelli.- Área e/5.184m' (48 x 103,5,0)
.cód. 2403 - TERRENO NO CZERNIEWICZ - Área de' 14x25 = 375m' R$ 15,000.00 .

Cód. 2405 - AMfZADE - Área c/ 20.570m' - após saião Amizade
Cód. 2553 - TERRENO EM FRENTE ASFALTO - Entre Guaramirim e Massaranduba· Km 10 SC 413, área de 50.000m' R$ 40,000,00
Cód. 3009· APARTAMENTO NO ED. CAETANO CHIODINI - C/2.quartos. dep. empregada e garagem - Entrada do Hospital São José.
Cód. 3013 - CENTRO - Apto. c/ suíte. 2 qtos. garagem. Ed. Barão -,R$ 50.000,00
Cóil. 3014 - APARTAMEN'TO e/2 quartos, garagem na Rua Ferdinando Prad;' Troca-por casa
Cód. 3015 • CENTRO - Ed. maguilú - 2 qtos c/ garagem - R$ 35.000,00 '

C6d. 3016 - APARTAMENTO, NO ED. CRISTHIANE MONIQUE - c/ suíte. 2' quartos, 2 vagas de ga;agem, área total: 188m' - R$ 65.000,00
Cöd. 3021 - CENTRO - Apto., c/ suite, 2 qtos, garagem· Rua Procópio Gomes de Oliveira - R$ 75.000.00
Cód. 3100· APARTAMENTO - c/ suite, 2 quartos, garagem. próx. Colégio Alberto Bauer

.

Cód. 3112 - BAEPENDI - Res. Bartel • surte, 2 qtos, .garagem - R$ 18.000.0p + finane. Aceita imóvel em Jaraguá do Sul ou praia.

Apartamento no Edifício Schioche!. Com 152m2, 2 quartos, suite e mais

dependências - 9· andar - R$ 30.000,00 + firianciamento, 8 arios. Banco
Itaú.

Terreno na Praia de ltaluba, com 300m2 à 200 metros da praia - R$
5.000,00

-

•.....• CORR�!���=ÓVEIS
_ .•..

'

.' CRECI 4936,
VENDE

Terreno comercial com 612m2 na Rua João Ja�U�rio Ayroso, superfacilitado - R$ 35.000,00 ' .

PARA PLANTAR ARROZ - Área com 220 morgos sendo 70 morgos
produzindo, localização privilegiada. Preço a combinar.

'Terreno, ótimo padrão, com 665m2 no loteamento Joaquim Girolla próx.
Posto Km 7 - R$ 17.000,00

Casa em alvenaria com 200m2, terreno 855m2 na Rua Erwino Menegotti,
Vila Rau - R$ 60.000,00

'

Apartamento semi-acabado com H3m2, um quarto + uma suíte.
churrasqueira. Terraço, etc ... No edifício Monte Carlos, centro - R$
50.000,00

. APARTAMENTOS.

I
APTO. com I66in', garagem, móveis irnbutidos, duas

s.
acadas hidrornassagem

I,- Edifício Carvalho. - R$ 100,900,00
CASAS . .

CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Carta de
Crédito - R$ 32.000.00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamentó Fredolino Martins - Lote n° 043 (22x.
R$ 155,00) + R$ 22.000,00 '

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

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

Figueira - R$ 18.()()().00·
.

CASA ALV. cl 50m'- Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270.00) - R$ 12.000.00
CA_SA MISTA e/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$195,OO)
- R$ 12.000.00
CASA MADEIRA e/42m'- Ouro Verde n° 74 (40xR$170,OO) R$ 7.5000,00

ICASA
ALV. com 70m'- Terrenoc/375,OOm' AnaPaula 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 deesquina com 9<!iOm",- Edificado com casa de alvenaria + 9Om'

I
Rua João J. Ayroso - R$ 110.000,00

ITERRENO com 1.54Dm' • 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 n° 8 Loteamento Camposampiero assumir (41 x
R$ 335.00) + RS 7.000.00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000.00
TERRENO CQm 560m' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

50x) - R$ 19.000,00

I TERRENO_
com 336m' - Loteamento Ouro Verde (entrada e saldo em

50X)-1
R$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000,00 '

TERRENO com 8(i()m' Loteamento F1amboyat (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
de R$ 160,00 + R$ 5.600,00 .

II
Terreno

no.
Loteamento Cirilo Zangh�lini (assumir saldo de'42 parcelas

d.e.
R$

180,00 + saldo de R$ 3.500,00 •

Lote n° 118 do I..oteamentoCirilo Zanghelini(assumir47 pare. de R$ 180.00)
R$ 1.500,00
Lote nO 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180,00) -

R$ 3.500,00 -
.
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Casa
alvenaria
200m2,
terreno

420�2, Rua
Ana TeciIla

FINANCIAMOS O IMÓVEL ATRA ,-'ÉS DA CAIXA
. ECONÔMICA OU BANCO BAMERINDUS

CRECI 1462-1

Terreno
375m2
Loteamento
do Juventus
� R$
)3.000,00 -

aceita carro

e parcelas

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 Reinaldo �au, 144 - Centro - Fone: 371-9165 - Jaraguá do Sul - SC.

Comunicamos os novos

números de telefone da
Gráfica e Editora CP e

Jornal CORREIO DO POVO

370 ....8654
37'0-8649
370-7'919
37'0-7944

• Terreno situado no centro da cidade com 4.40J,60m2, ao preço de 20 parcelas de R$ 20.000,00
(vinte mil reais) - excelente imóvel - Barbada.
• Terreno situado. na Rua João J. Ayroso, próximo a ponte pencil, com 17,30m de frenteárea de

, 6l2,00m2. Entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais trinta parcelas de R$ 1.000,00 (hum mil

: reais),
.; • Loteamentos Alzira Hardt e Veno Volkmann - Financiamos sem entrada - temos lotes também

!� próximo a Malwee e Salão 25 de Julho - Aproveitem,
.�
• Terreno na Rua João Franzner (São Luís), 14 x 27,50m - R$ 14.000,00 - negociável.
• Terrenos nos fundos da Igreja São Judas - A partir de R$ 12.000,00 - aproveitem
• Terreno na Rua Rudolfo Hufenuessler, com 910m2, frente em 26,OOm. Valor R$ 70.000,00
• Terreno com i.416m2 - Rua Uruguai de esquina próximo a Duas Rodas Preço de R$ 135.000,00
• Terreno na lateral da Rua José Theodoro Ribeiro, com 15,00 x 28,00 = 420,OOm2 ótima localização
- R$ 16.000,00 - nego

CASAS

SALA COMERCIAL LATERAL DA BARÃO DO RIO BRANCO,
COM 66,00M2 - R$ 20.000,00 - NEGOCIÁVEL

VENDE-SE 10 LINHAS TELEFÔNICAS COM PRÉFIXO
370 - 371 -'372 - R$ 9.000,00 - NEGOCIÁVEL

CASA & jardim VENDE
Chácara cl 60.000m2 - c/1 casa (mista) galpão de 100m2, 5 lagoas, pomar área de
pastagem, poço artsslano- Duas Mamas (próx. Sociedade Rio Camarada) - R$ 45.000,00
(aceita casa em Jaraguá do Sul)
Chácara - 165.000m2 - água corrente, palmito - Rio Cerro - R$ 50.000,00 (negociáveis)
Chácara, 200.000m2 - Schroeder - R$ 28.000,00
Casa mista - cl 149m2 - cl suíte + 3 quartos, 2 salas, cozinha, BWC, área de serviço,
abrigo + área de 84m2 em alvenaria, semi-rponto - R$ 38.000,00

'

Casa alv. terreno cl 1564m2 - Av. Marechal Deodoro, 1014 ,

Casa alv. 100m2 - cl 3 quartos e demais depernd. - bairro João Pessoa (próx. bebidas
Kienen) - R$ 27.000,00
Casa alv. 3 quartos e demais dependo - Barão do Rio Branco (ótima localização), R$
85.0bO,00
Casa mista 11 ;im2 - c/3 quartos e demais depsnd. Loteamento Demarchi S� Luzia, R$
13.000,00
Casa alv. 84m2 - c/3 quartos e demais dependo Vila Amizade - R$ 52.000,00
Casa alv. 0/2 quartos e demais depend,-CENTRO (próx. Beira Rio) - R$ 55.000,00
Casa de madeira - 3 quartos e demais dependo Rua Victor Rosemberg - R$ 38.000,00
(aceita troca por chácara)

.

Casa mista - 89m2 (terreno 1.200m2) - Rio da Luz - R$ 15.000,00 (aceita carro)
Apartamento - cl suíte, 2 quartos e demais dependo Czerniewicz - R$ 47.000,00
Apartamento - c/3 quartos e demais dependo - CENTRO - R$ 37.000,00
Apartamento'mobiliado Enseada - 104m2 - cI.suíte, 2 quartos, churrasq. coletiva,
garagem e demais dependo - 100 metros da praia - Enseada - 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 para construir - João Pessoa (próx. Luis Kienen)
- R$ 9.000,00

.

,

Terreno 544m2 - pronto para construir - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00

,

CASA & jardim ALUGA
Cas.a alv. - c/2 quartos e demais dependo (pr6x. Beira Rio) - R$ 400,00
Casa mista - cl4 quartos e demais dependo - Leopoldo Diel (inicio Jaraguá Esquerdo)
R$ 260.00
Apto. - c/3 quartos e demais dependo - Getúlio Vargas - R$ 400,00
Sala comercial - 65m2 - Centro - R$ 250,00
Sala comerciai - 30m2 - Getúlio Vargas - R$ 300,00
Sala comerciai - 50m2 - Getúlio Vargas - R$ 350,00
Galpão - 750m2 - Leopoldo Manke - R$ 1.200,00
Casa - 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lav., gar. Rua Antônio Ayroso, 499 - Nova Brasília
- R$ 200.00

.

Kiti,nete; Rua José Emmendoerfer - R$ 180,00
Apto. clsuite + 2 quartos - Rua José Emmendoerfer - R$ 300,00

Angelo Torinelli, com '

1 suíte, 3 qtos, sala de

estar, sala de jantar,
copa, cozinha,
lavanderia,
churrasqueira, piscina,
garagens, bwcs -

terreno com 50/56 =

2.8oom2 - fica vários
móveis sob medida -

.

R$ 280,000,00
������==��==��==�

• Galpão naWalter

Marquardt, próximo
ao Posto CIdade
(barra) - com 270m2 -

R$ 110:000,00 - nego
-

lojas prontas para

�
• Casa de alv. na Rua VictorWidkoski - Ana Paula - Jguá Esquerdo, com 3 qtos, 2--bwc, sala, copa,

o lavanderia, garagem, toda murada: terreno com 14,00 x 25,00 = 350,00m2 - R$ 45.000,00 - nego
.• Casa de alvo na Rua Marcelo Barbi (Giardini Lenzi) com I suíte, 3 qtos, 2 bwc, sala, copa +

cozinha, lavanderia, garagem - terreno com 14,00 x 28 = 392,OOm2 - R$ 70.000,00 - nego
• Sobrado na Rua Ida Bridi (Vila Lalau), com 258,00m2 - terreno com 287,OOm2 - R$ 48.000,00 a

vista: nego
,

• Casa de alv. na Rua Hermann Punhagen (Vila'Rau) - com 2 qtos, sala, coz., bwc, lavanderia,
garagem - terreno corri 434,00.m2 - R$ 28.000,06 - nego
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CIIltive
CRECI612-J

Gráfica eEditora CP Ltda.

- CARTÕES DE VISITA

- LAUDAS PERSONALIZADAS

- FICHAS DE ESTOQUE'

- MANUAIS TÉCNICOS

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

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

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

REALIZÀCÕES
c::==:::>

HUMANA URGENTE

A HUMA'NA URGENTE
ABRE SUA la FRANOUIA

A PERFECT ASSOCIADOS
RECURSOS HUMANOS LTDA, com
sede na cidade de Curitiba / PR,
adquiriu a Franquia da HUMANA
URGENTE.
A Franquia consiste na prestação de

serviços da contratação 'de Efetivos e

Temporários, com abrangência num

primeiro momento, nas cidades de
CUritiba e São José dos Pinhais.
A HUMANA URGENTE dedica esta

COnquista' a todos os seus

COlaboradores,
.

clientes
.

,

e

fornecedores, que nesses 5 anos de

,�Xistência, acreditaram na empresa,
0porcionando este crescimento.

"

- JORNAIS PERIODICOS

- FOTOLITOS ,

- cowosiçso A LASER

- IMPRESSÃO EM OFF-SET

- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
, ,

- RECEITUARIO MEDICO
,

, ,

- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PUBLICOS

- PASTAS

- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS,

DEIXE COM A HUMANA A TAREFA
DE RECRUTAR/SELECIONAR

, �'

PESSOAL QUALIFICADO EM
ÉPOCAS DE GRANDE PRODUÇÃO!

LISTA DE VAGAS

Promotor de Vendas (experiência em vendas
de pisos e cerâmicas)

Auxiliar de Produção (20 grau - sexo

Masculino)
Auxiliar de Confeiteiro

Auxiliar de Padeiro
Auxiliar de Açougueiro

Técnico Eletrônico (CD / TV / VÍDEO)
Auxiliar de Laboratório (sexo Masculino-

.' 20 Turno)
Encanador Hidráulico (com experiência)
Servente de Obras (com experiência)

Estamos recrutando Pessoas aposentadas com
10Grau comoleto ou cursando.

MAIS DUAS BOAS OPÇÕES
DA HUMANA PARA SUA

EMPRESA:

MEDICINA DO TRABALHO =

terceirizarou não?
Uma dica: com a HUMANA
no fim saimais barato•••

MEDICINA AMBULA TORIAL :=

Ofereça esta vantagem ao seu

pessoal e comemore o aumento da
produção.

O trabalho da HUMANA, tem como

ba$e a sua satisfação. Com 'isso,
garante à sua empresa

tranqüilidade e saúde para seus
funcionários e dependentes.

Rua Henrique Sohn, 33 - Cx, Postal 200 - 89.255-240
Fone (047) 371-4311 - FAX (047) 372-1091 ,

.

humana@netuno.com.br

A HUMANA.É PARTE DE SUA EMPRESAI
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,{)PROMA
CONSTRUÇÃO E PLAN:EJAMENTO,

Nasce uma nova perspectiva
demorar bem

... --

Residencial PHOENIX
o EDI,FíCIO
• 7 pavimentos
- 20 apartamentos Tipo
• 4 duplex (cobertura,)
- Elevador
• Todos os ambientes com

iluminação direta
- Salão de festas com churrasqueira
• Garagen�
- Portão e porteiro eletrônicos
• Central de g�s
- Fio terra para computador
• Previsão para TV a cabo
- Instalação para água quente

.
,

- Suíte
- 2 quartos
- Sala estar/jantar .

- Sacada com churrasqueira
- BWe social
- Cozinha

,

- Área de serviço
- 1 ou 2 vagas de garagem

.-
-

L�

APARTAMENTO DUPLEX

ÁREAS
Tipo 1 - 302m2

Tipo 2 - 293m2

Tipo 3 - 266m2

Tipo 4 - 263m2

t2PISO
.; Suíte com closet
- 2 ou 3 quartos
- Sala íntima
- BWC Social

'

- Sacada
- Dependência de empregada com BWC

independente

ÁREAS
Tipo 1 - 155m2

Tipo 2 - 153m2

Tipo 3 - 128m2

Tipo 4 -127m2

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Sala 102 - Jaraguá do Sul -'SC
Fone/Fax 371-6310 - eREAlSe 32.786-7 - E-mail: proma@proma.com.br

Visite nosso site www.proma.com.br

22PISO
.'

- Sala estar�antar
- Salade TV
- Varanda ampla com deck e banheira spa
- Lavabo
- Copá, cozinha e churrasqueira
- Área de serviço• Acabamento em massa corrida

- Revestimento externo em pastilha
'--- ----' ____J

2 VAGAS DE GARAGEM

o APARTAMENTO

Construção em condomínio

Acabamento 'individual personalizado

Rua Barão do Rio Branco
APARTAMENTOS MODERNOS COM A INFRA

ESTRUTURA E A QUALIDADE PROMA.
-

Os móveis e elementos de decoração não fazem parte do apartamento
, ,

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI 1873-J

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421
Sala 1 03 - 1 Q andar -

Jaraguá do Sul - SC

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

CURSINHO

"colgate",
em uma das
badaladas

quintas
feiras do

Cowboys
Bar

ouradas e adereços
erdes e vermelhos. A

ecoração natalina inclui

m total de 250 mil

âmpadas, oito cascatas de

ees, 30 bonecos
imatrônicos importados -

nstalados em vários pontos
o shopping -, 150 '�rranjos

nos corredores e 45 árvores

decoradas. Para transporrar
todo o material até Joinville
foram necessários seis
contêineres.

opção é conferir a comédia
"Deus nos acuda", com
atuação do Grupo Phoenix,
de Blumenau, e direção de

Bráulio Pedrosa.

A apresentação será no

Teatro Carlos Gomes e tem

início marcado para às

20h30. Ingressos: R$ 5,00 e

R$ 3,00 (com bônus).

TEATRO
(jf'" Para quem quiser curtir
um espetáculo teatral neste
sábado (21); uma boa

'i"I\ 1-\ .••••••••••
I
I
I
I
I
I
I

G.N.C. eine Neumarkt J: No Ritmo da Dança. IHorários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.
IG.N.c. eine Neumarkt 2: O Príncipe Suspeito.

Horários: l.'ih, 17h, 19h, 21 h l.'i. I

•••••••••• C , 1'1 E
NO RITMO DA DANÇA
· Diretora: Randa Haines.
· Elenco: Jane Krakowski, Beth Grant, Harry Groener,
William Marquez, Scotty Paetty, Joan Plowright, Vanessa L.
Williams, Chayanne ...

· Gênero: Drama.
Sinopse
Ruby, a personagem de Vanessa L. Williams, cresceu no meio
militar, e nunca havia permanecido no mesmo lugar por muito
tempo, sempre era a nova garota da escola. Ela não tem raízes.

Rafael, interpretado por Chayanne, também ficou isolado
devido às circunstâncias, mas mesmo não tendo pais e longe

G.N.C. eineNeumarkt 3: Quando o Amor Acontece. I
de casa, tem o sentimento de pertencer à cultura latina. Na

Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30. I
G.N.C. eine Neumarkt 4: Formiguinha Z.

Iverdade, quando deixa Cuba, dizem a ele, "você nunca
d

. Horários: 14h30, 16h 15, I xh,
Ielxará Cuba". El€ carrega dentro de si sua terra natal e A Máscara do Zorro.

aqueles que ama". Horário: 20h. I
ASdiferenças culturais entre Rafael e Ruby são simbolizadas G.N.C. Cine Neumarkt 5: Ronin. Ipelos contrastantes estilos de dançar. Na competição de Las Horários: 14h IS, J 6h30, 18h4.'i, 21 h J 5. IVegas, por exemplo, suas motivações são completamente G.N.C. eine Neumarkt 6: O Posto do Sexo.
diferentes. Ruby dança porque quer ganhar, e Rafael dança Horários: l Sh, 17h, 19h, 21 h. .

I
simplesmente porque gosta"... '

- Programação válida para o período de 20 a 26/11. I
•••••••••••••••••••••••••••••••••

JOINVILLE
G.N.C. eine Mueller J: No Ritmo da Dança.
Horários: 15h, 17h 15, 19h30, 21 h4.'i.
G.N.e. eine Mueller 2: A Máscara do Zorro.

Horários: 14h, 16h30, J 9h, 21 h 15.
G.N.e. eine Mueller 3: O Principal Suspeito.
Horários: 14h30, 17h, 19h30, 21 h30.
BLUMENAU

Procópio Gomes, 481

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ DO SUL.

I�liim
CORRETORA DE SEGUROS

. RuaMal. Deodoro da �B� Fonseca,1452 B
�ax: 372-3306 q:::

JaragUá do Sul- sc �CADi
'

371-3633
FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

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

TERRA SAMBA
Apesar de existir há cerca de oito anos e já ter lançado vários

discos, só agora o grupo baiano Terra Samba sente o gosto de um

verdadeiro estouro nacional. A música Liberar Geral, incluída no

disco Ao Vivo e a Cores (Globo/Polydor) invadiu todas as rádios do.

Brasil, convidando a galera a entrar na festa do grupo. O CD foi

gravado no Bar Nacional, de Belo Horizonte, com a participação de
um público que não parava de cantar e dançar e em muitos momentos
chegou perto do delírio. A combinação de samba e axé da moçada é

realmente irresistível. Agora, Reinaldo Nascimento (vocal), Mario
Ornelas (pandeiro), Edson Souza (percussão), Felicidade (bateria),
Plis (baixo), Paulo Chamusca (cavaquinho e guitarra), Xande Moura
(teclados), Macaco (surdo) e Débora Santa Fé e Alessandra Veiga
(backing vocais) podem curtir o tão merecido sucesso. E a explosão
do CD é um documento da espontaneidade e garra que o Terra Samba

passa em seus shows. (Shopping Music)
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Padre Marcelo Rossi, Terra Samba (Ao
Vivo e a Cores), Jota Quest (De Volta ao Planeta) e Torre de Babel

Internacional. Principal lançamento: Molejo (Família)
e Tributo a Leandro.

r---------�T----------,
I 'IID� Apresente 20 I .:',;:, MOT� L H I
I cuponse' I�.c
I ganhe 2 horas I 11

. ',� !1
I grátis em I " I
I apa:tamento I Apresente 20 cupons e ganhe 2 horas I
I

SImples. I grátis em apartamento simples. I
I Bairro João Pessoa t, BR 280 KM 71 I
I ir 370-2323 o-� ir 371-9133 I
L__ _Y�d�e�té 23/1���ente:..!s.2.e�ndas-f�a!..__ .J

NIVER
Lucia R. J. Fernandes (20111), Betânia G. Scheuer (24/
II), Anamélia Koprovski (24111), Alexandre Leitzke

(25111) e Simone Oppermann (25/11).

EH �'N'f"N'4
(jf'"A boa notícia vem da equipe da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer de Jaraguá do Sujo A brilhante atuação da

Banda Cavalinho Branco, de Blumenau, na 10· edição da

Schützenfest, terá segundo tempo no dia 17 de dezembro

(quinta-feira), no palco da Praça Ângelo Piazera. Um bom

presente de Natai para todos nós!
'

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

a�.
· @111�II;Bllmíi�.

CRO-3229

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

Um caminho a construir
Viver é caminhar

Porque a vida é um caminho a percorrer.
Um único caminho.
Caminho cheio de surpresas, de encantos

De belezas, de dificuldades, e de riscos;
Porque nós mesmos construímos o caminho a

percorrer.
Não sozinhos, mas com Aquele que caminha ao

nosso lado;
Partilhando das mesmas surpresas e peripécias do

caminho.
É um caminho, às vezes, penoso para construir:

Espinhos para arrancar, árvores para derrubar,
Pedras e barreiras para asfaltar;
Barrancos e morros para aplainar,
Valetas e buracos para fechar.
Não é fácil construir o caminho da vida.
Não é fácil construir o próprio caminho.
Muito mais simples é andar de carona,

Muito mais cômodo é andar pelo caminho que
outros já construíram.
Muito mais simples é ignorar as árvores, os cipós,
as pedras, as rochas,
As valetas, os morros e passar por cima, por baixo,
pelos lados, por onde der,
Deixando aos outros o trabalho de derrubar e

construir.
Nada mais simples do que esperar acontecer.

Porém, nada mais simples do que esperar acontecer.

Porém, nada menos digno, nada menos humano,
nada menos cristão.
Andar na carona dos outros é não viver.
Se tu estás ignorando as barreiras do caminho;
Se tu estás deixando aos outros o trabalho de

construir;
Se tu, simplesmente, estás andando pelo caminho

que os outros construíram;
Tu estás passando pela vida sem viver,
Sem deixar marcas no caminho ...

TU ESTÁS DEIXANDO DE SER.
É preciso coragem para ser.

Coragem para assumir o risco de ser humano,
O risco de viver, o risco de construir o caminho, o
risco de ser.

Coragem para derrubar as barreiras do ódio, da

violência, da
Opressão, da injustiça, da miséria da escravidão;
Coragem para
Um caminho novo, um caminho único, onde eu

possa ser ele, nós possamos ser nós,
Para que eu, tu e ele possamos ser mais de Deus.

Este é o caminho a construir.

O caminho do amor, da paz, da justiça, do

engajamento, dó serviço, da luta, do dia a dia,
Da Esperança, da Comunhão, da coragem de ser

humano,
Da coragem de ser Cristão.

Marta Moura Streppel

de Jaraguá de> Sul

Convite - Coralltaliano de Jaraguá do Sul
Agradecemos a todos que nos acompanharam neste ano,

prestigiando nossos eventos. E também convidamos a todos para
o último jantar de final de mês do ano 1998, na Recreativa da

Marisol, no dia 27/11/98, às 26 horas. Ingressos antecipados na

Floriani Equipamentos ou com os integrantes do coral.

Custo: R$ 6,00 antecipado, no dia R$ 7,00
Durante o jantar haverá apresentações natalinas do coral e do

grupo de dança.

Contamos com

a sua presença. AUTOMÕVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique PiazeraDiretoria do coral

Qualidade
Marista de

Educação

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 20 de novembro de 1998

R<YrARYCLUB
DEGUARAMIRIl\1

ROTARY X PALESTRA - Com a presença de aproximadamente 120 jovens
do 2° Grau do Colégio São Pedro Alcântara de Guamiranga, a Comissão de

Serviços Profissionais a cargo dos companheiros Amauri e Paulo Sérgio Veloso,
aconteceu, na última quinta-feira (12), na Aciag uma palestra com a doutora
Dolores Lescowicz - Terapeuta - sobre "Auto-estima". Agradecemos a presença,
além dos jovens, também dos companheiros de Guaramirim, Massaranduba e

Jaraguá do Sul, na pessoa do companheiro Rolf Botho Hermann, governador
eleito para o ano 1999-2000. Um agradecimento especial à diretora Imeldi Testoni,
professores, Prefeitura e Aciag. Lamentamos a ausência das autoridades e líderes

especialmente convidados.

ROTARY X GUAMIRANGA - Rotary apóia a fundação da Associação de

Moradores de Guamiranga, participando de reunião preliminar para estudos e

aprofundamento com moradores daquela localidade. A convite das lideranças, o
companheiro Jatahy e Osnildo estiveram presentes dia 11 (quarta-feira) última.
No próximo dia 26 (quinta-feira), Rotary fará a reunião rotária em Guamiranga,
quando será exibido o vídeo e mais esclarecimentos sobre a importância de

organização da comunidade, para ter uma maior participação nas decisões e anseios

dos moradores junto às autoridades constituídas.

ROTARY X GOVERNADORIA - Rolf Botho Hermann, governador do ano de

1999-2000 esteve reunido com o companheiro Osnildo, convidando-o para

governador Adjunto para o ano Rotário 1999-2000. A função dos governadores
adjuntos é servir de elo entre os clubes e governadores, além de participar e

apoiar nas decisões dos planos e objetivos' dos clubes da sua região. no caso

Guaramirim, Massaranduba, Jaraguá do Sul e Corupá. Todas as metas devem ser

mensuráveis, viáveis, ousadas e compartilhadas. Rotary Club de Guaramirim

agradece o convite e espera de todos os companheiros da região o empenho.
participação e apoio para que Rolf Botho Hermann possa desempenhar a função
de Governador com muito trabalho, apoio e participação de todos.

ROTARY X PLANO ESTRATÉGICO - Conduzido com muita austeridade.

dedicação e entusiasmo pelo coordenador Alcibaldo; secretário-Executivo: Tito
Teixeira da Fonseca; secretária: Elvira; assesor: Max e professor PeterPfeifer.
o Plano Estratégico de Guaramirim. A participação dos membros e líderes

convidados também está correspondendo a expectativa do professor Peter. Rotary
sente-se gratificado, já que foi o principal mentor e entusiasta para que

acontecesse em Guaramirim o Plano Estratégico. Prefeito Antonio Carlos

Zimmermann, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico. vem

dando o maior apoio e participação. Certamente no futuro Guaramirim, através

de todos os munícipes sentirão a mudança e importância do Plano Estratégico.
já que é um processo que se evoluirá em curto, médio e longo prazos, trazendo

resultados.

ROTARY X TORNEIO CANASTRA - Companheiros do Rotary, nesta quintá
feira, dia 19 farão um Torneio de Canastra entre os companheiros e familiares.

no sentido de desenvolver o companheirismo e a descontração de todos que

participarão. Fazem parte desta iniciativa: Gladis e Rildo, dos Serviços Internos.

na busca de uma maior integração entre os companheiros.

ROTARY X RELAÇÕES PÚBLICAS - Companheiro Osnildo, rel�ções
públicas do Rotary Club de Guaramirim, esteve ausente em virtude de viagem de

recreio que fez a Fortaleza. Teve a oportunidade de verificar que nossos irmãos

do Nordeste buscam soluções para a situação da crise e dificuldades que estamos

enfrentando. Bastante criativos, procuram solucionar os problemas e não se

debruçar sobre a crise e procurar culpado. Ficamos impressionados pelo progresso
do Nordeste, através da exploração da indústria do Turismo, procuram receber o

turista com muito amor e fraternidade e procuram mostrar a realidade que vive o

nordestino, tanto na área litorânea quanto no sertão. Recomendamos para que

todo sulista procure conhecer as dificuldades dos nossos irmãos e busquem neles

maior criatividade, para solução dos nossos problemas. É o momento de buscar

soluções e não argurnenrar os problemas. É na crise que nascem coisas boas.

Como exemplo temos a Alemanha, o Japão, Chicago, que foram destruídos e

hoje são potências mundiais. Com trabalho, amor e fraternidade, tudo de bom

acontecerá.

Apoio:
�----------------------__'

� ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - sc

Telefone

(047) 373-0187
_

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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Professor impressiona-se com universidade mexicana

Fer} busca novos intercâmbios na Europa

o primeiro intercâmbio promo

vido pela Ferj (Fundação Educacional
Regional Jaraguaense) com a Uni

versidade de Monterey, no México,
foi de grande valia para os dois lados.

O professor mexicano, Alfredo

Brunell Meneses, disse que a

organização e a metodologia de

ensino na instituição jaraguaense
�everia servir de modelo para muitas

universidades. Ele elogiou a ordem e

acapacitação do corpo docente que,

rela sua ótica, podem trazer muitos

benefícios não só para o desen

volvimento da Ferj como também de

Ioda a região Norte/Nardeste de Santa

Catarina.
_

Para o professor João Gascho,
que esteve em terras mexicanas por
15 dias, ficou impressionado com a

vibração existente dentro da

Universidade de Monterey, onde

estudam cerca de 17 mil alunos num

país que possui 70 mil universitários.
"Há mais de 30 grupos de interesse

que se dedicam a estudos gregos,
alpinismo, teatro, clube de lideran

ças. Outro aspecto que me chamou

bastante a atenção foi o intenso uso

da informática. Em todas as salas

existem computadores com acesso

livre e instalados em rede interna que,
naquele momento, estava sendo
utilizada para uma avaliação dos

professores pelos alunos".
Em 1999, todos os alunos deverão

ter um laptop e poderão utilizar toda
a instalação, que já está pronta para
receber avisos, conhecer seu

!ns

de

so,
ira

ra,
Ie

or

ni,
es

íe

o

a.

a,

Ie

IS calendário de aulas, tirar dúvidas,
detalhes de provas, tarefas, entre
outras atividades. "O instituto facilita
a aquisição do aparelho mas obriga
todos a terem um computador
portátil".

Gascho lembrou que a Univer
sidade de Monterey é uma instituição
privada, fundada por empresários no

auge da 2a• Guerra Mundial (1943)
que estavam insatisfeitos com a baixa

qualidade da mão-de-obra naquela
região. "O instituto se caracteriza por
formar profissionais de alta com;

petência numa cidade que é consi
derada o segundo pólo industrial
mexicano".

O professor Gascho teve oportu
nidade de dar 11 palestras para

grupos de graduação e pós-graduação
sobre administração de recursos

humanos. Outro aspecto que chamou
a atenção do professor foi o Centro
de Ética e Valores, que tem por
objetivo divulgar a prática, a ética e

revigorar valores. "Todos os alunos

nas últimas fases de qualquer carreira
passam por um programa de forma

ção neste centro, que também atua

no meio acadêmico e oferece cursos

aos empresários. Atualmente eles

estão realizando um trabalho de
desenvolvimento da cidadania entre

150 alunos de diversos cursos. Sua
eficiência é tamanha que o Centro de
Ética e Valores foi convidado a

trabalhar no período de transição do

governo municipal local".

,

Através da Consultoria Universitária Internacional,
um grupo de 17 professores, reitores e presidentes de

Fundação, viajaram em outubro à Alemanha tendo por
objetivo incentivar intercâmbio entre instituições
brasileiras e alemãs.

O grupo conheceu as universidades de Heidelberg e

Mainz, as Fachhochschulen (Escolas Técnicas Superiores)
das cidades de Colônia e Karlsruhe, além do DAAD

(Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico), em Bonn.
Ti veram também a oportunidade de conhecer a

estrutura e a história da Bayer Leverkusen, urna das
maiores indústrias químico/farmacêuticas do mundo.

Segundo a diretora da Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaense), Carla Schreiner, este primeiro
Contato serviu, a exemplo das visitas feitas às

universidades de Cuba, Argentina, México, para
promover intercâmbios que contribuam para o

enriquecimento cultural. "Desejamos que, num futuro

próximo, os alunos da Ferj possam fazer estágios de
seis meses ou um ano nas universidades de outros

países. Além disso, já estamos com estudantes

catarinenses, do sistema Acafe, estudando em

uni versidades portuguesas, como a do Minho, na

cidade de Braga."
A diretora comentou que a viagem à Alemanha

serviu para mostrar ao grupo a excelência do ensino
nas Universidades Alemãs, como também nas

Fachhochschulen. "A universidade na Europa
significa, principalmente, desenvolvimento de

pesquisa. Nas Escolas Técnicas Superiores os

ensinamentos são mais práticos e, comprovando seu

sucesso, passaram a ser exportadas para outros países.
Os alunos egressos da Fachhochschulen são logo
contratados pelas empresas.

Em sua ótica, a Universidade de Mainz foi a

mais impressionante pelos trabalhos de pesquisa,
muitos deles desenvolvidos por cientistas de

reconhecimento mundial. Segundo Carla, a viagem
possibilitou o reconhecimento de que a Ferj
caminha para chegar em nível de excelência, tendo
em vista que já existe uma ação conjunta nesse

sentido.

CORREIODOPOVO-9

COMPROMISSO
COM A VERDADE

STIDORES DA
--

DMINISTRAÇAO

Criado com a missão de conceder às crianças e jovens uma

sólida educação, o Colégio Coração de Jesus completa 100 anos.

Para comemorar o centenário organizou-se uma variada

programação que tem como ponto alto o 10 Congresso Internacional
de Educação, com nomes de destaque no setor educacional do

Brasil, Canadá, Venezuela e países do Mercosul. Juntos, esses países
irão debater sobre o papel da escola no novo contexto global.

A escolha do assunto principal foi a crescente procura pela
discussão sobre a função da escola nos tempos modernos, em virtude

da constante necessidade de aperfeiçoamento por parte do educador.
É necessário criar uma visão mais ampla, criando condições para
melhor compreender assuntos como tecnologia e informática dentro

do ensino.
Cerca de dois mil participantes que irão discutir a

atualização pedagógica, a missão das escolas na formação
do ser humano e também fazer com que o educador reflita
sobre o futuro da educação. Além de palestras vão ser

realizadas dez conferências, oito workshops e quatro mesas

redondas, incluindo temas como reengenharia nas escolas,
desenvolvimento da inteligência, educação ambiental,
informática, educação, saúde e sexualidade. Os limites da

criança e do adolescente e muitos outros.

Uma educação autêntica é aquela que busca e alcança formação
de seres conscientes e aptos a administrar seu próprio destino. Este
encontro é um marco para quem produz educação.

Sem dúvida é uma grande iniciativa, que parte inclusive dos

próprios educadores, que talvez já tenham percebido a importância
deles dentro de toda esta mudança que o mundo atravessa,
acentuando-se num país como o nosso, em que são visíveis a falta

de atenção com que é vista a educação por parte dos governantes.
Quem sabe este tipo de movimentação faça com que estas pessoas

que tanto podem fazer por nossa educação despertem para o que
ela representa no desenvol-
vimento sócio-econôrnico-cultu- ,...- ....

ral do País. POSTO MIME 5

Fonte: Jornal "A Notícia",
dia 29/05/98.

Atendimento

,4�
B 371 9964!

Elaborado por: Rodney Dal
Bello, Claudemir Fabiano dos

Santos,Welington Loriel Borges
e Valdir Esteves, alunos da 9"
fase de Administração.

Coordenação: professora
Cláudia Regina Althoff.

Rua Presidente Epitocio Pessoa. 1155

(próx, 00 Koh/bach) Jarag.Já do Su/- SC

CURSOS /

. Administração (matutino e noturno) .: Arquitetura e Urbanismo (vespertino)
. Ciências Contábeis (noturno) . letras licenciatura Português e Inglês (noturno)

·letras Bacharelado Secretário fxecutivo Bilíngüe (noturno)
•

-

Pedagogia (matutino e noturno) • Tecnologia em Mecânico (noturno)

INSCRICÕfS
De 9 a 18 de novembro nas agências do BfSC

. Documentos necessários: 2 fotos 5x7 e

fotocópia da carteira de identidade
Taxa de inscrição: R� 70,00 (setenta reais)

INfORtMCÕfS: 371-0983 .

http://wwwJerj.rd-sc.br
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A fofura que aparece
aí na foto é a Natália,

filha de Paulo C.
Bortolotti e de Diana

Seidel Bortolotti,
residentes em

Corupá, que no

último domingo, 15
de novembro,

completou 2 aninhas,
ela é neta do

comendador Alvim e

Hella. Parabéns pra
Natália, pais

e avós
..

Jean Michell Deucher vai fazer a
la Eucaristia, amanhã (21), na
Gruta Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro. Ele é filho de
Alamir e Prazer Aparecida
Deucher q\le oferecerão um

jantar para familiares e amigos,
na residência

Gustavo Kamchen vai

completar seu primeiro
aninho no dia 23/11. Ele é
filho de Edinei e Sandra

Karnehen. Parabéns

Maria
Luiza Maul

da Silva
aniversariou

no dia 14/
lle

completou
2 aninhas.
Ela é filha
de Pedro

Paulo
Duarte e

Tânia Maul
da Silva

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

=Nascime nt.o s
•

: 6/11/98 - André José Rosa

: 7/11/98 - Michel Alves

: 7/11/98 - Matheus de Azeredo
• 7/11/98 - Gabriel Cornélio
•

• 8/11/98 - Gustavo Felipe Brock
: 8/11/98 - Amanda Rachadel Fuchs da Silva

: 8/11/98 - Lésley Ramos
• 9/11/98 - Gabriela Forlin
•

• 9/11/98 - Catiane Silvana Gund
•

• 9/11/98 - Alexsander Matheus Herrmann

: 9/11/98 - Laura Carolina Claro da Costa Pereira
• 9/11/98 - André Luís Wilhelm Alves
•

• 9/11/98 - Guilherme Rüdiger
•

• 9/11/98 - Eduarda Hufenüssler

: 9/11/98 - Nathália Döring
• 10/11/98 - Amanda Mass Heidemann
•

• 10/11/98 - Gabriel Schwarz Müller

: 10/11/98 - Maria Eduarda Jark Treis

: 12/11/98 - Kauana Rita de Marco Machado

: 12/11/98 - Dawton Patrick Marques
• 12/11/98 - Tifani Danieli Fernandes
•

• 12/11/98 - Adryele Ganske

: 13/11/98 - Gabriel De Liz ,_ . ......,"'•.,,,.........,

�.='
: 13/11198 - Yuri König ._ �_ .

• 15/11198 - Vinícius Tasle Batista Vaz
•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

Este é o Daniel Buttchevits Neto, filho de

Márcio e Joana Buttchevits. Ele completou
1 aninho no dia 11/10·

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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Marcon - Piquete Estampa de Taura

Entre agosto e setembro, a estação de monta

eqüina tem início no hemisfério Sul, em
especial nas regiões sub-tropicais, o que no
Brasil corresponde a boa parte dos criatórios.

O período mais intenso de serviço dos

garanhões vai dos meses de setembro a

dezembro, e é necessário um manejo correto
dos reprodutores para o máximo proveito de

sua fertilidade.

Projetos e manutenção dejardins

AMOR PERFEITO
{JevuttIU

Também decoraçãopara casamento
TELEFONE372-0481

R. Augusto Mielke, 32, Esq. Max Wilhelm . Baependi
Jaraguá do Sul « SC

CONTROLE DE COBER·

TURA . Antes de mais nada, é

necessária a identificação do

momento correto para a cobertura

de cada égua. Isto é feito ideal

mente pelo médico-veterinário

através do controle folicular. Se

isso não for possível, é preciso
saber que o período fértil da égua
ocorre nas 24/48 horas finais do

cio, e não no início do mesmo,

como às vezes se supõe. O cio da

égua costuma durar cinco dias, o

esperma vive no trato genital
feminino por 48 horas em média:

por isso é praxe, não havendo

controle folicular constante,

começar a cobrir no terceiro dia

do cio e seguir cobrindo em dias

alternados, enquanto a égua estiver
aceitando o cavalo. Naturalmente

supõe-se o conhecimento do ciclo

natural de cada égua, de modo que

aquelas de cicl? curto devem

começar a ser cobertas antes.

NÚMERO DE COBERTU·
RAS· Idealmente, para assegurar
fertilidade máxima, um cavalo

deveria cobrir uma égua a cada

dois dias; este número pode ser

aumentado para uma cobertura

diária após um condicionamento

progressivo e reforço alimentar

correspondente. Se por alguma
razão, tal como maturação
folicular, for necessário que um

garanhão cubra uma égua de .

manhã e outra à tarde, é indicado

que ele não seja utilizado no dia

seguinte. Num haras que opere
com auxílio de médico-veterinário

para fazer o controle folicular,
determinando o momento ideal de

cobertura de cada égua, será

possível cobrir 50 ou 60 éguas com
um único garanhão. Não havendo

estas condições de trabalho, ou na

presença de um número maior de

éguas, deverá ser utilizado um

reprodutor adicional, ou ainda a

inseminação artificial a fresco,
fracionando as doses de sêmen

coletado para servir simultanea

mente a diversas éguas.

�

•
" ·1,

, AAsmeo

'CORREIODOPOVO

RS 30,00 -

assinatura semestral

RS 50,00 -

assinatura anual

RS 70,00
assinatura 2000 (até o ano 2000)

(047) 370-7919

De qualquer maneira, o

hábito antigo de fazer o

garanhão cobrir duas vezes

seguidas, com intervalo de

minutos, é totalmente contra

indicado. Mesmo que o cavalo

tenha libido e chegue a ejacular
naquele momento, ele não

apresentará número viável de

espermatozóides no segundo
ejaculado. Também não tem

fundamento as práticas de evitar

que a égua "perca" o sêmen

fazendo-a contrair as costas, ou

colocá-la na descida. A porção
de ejaculado às vezes expulsa
pela égua após o salto é a "fração
gel", com concentração muito

baixa ou nula de esperma
tozóides e que, de qualquer
maneira, é desprezada nos

procedimentos de inseminação
artificial. Também a crendice de

que a égua irá perder a cobertura

se urinar imediatamente após a

mesma, carece de fundamento,
uma vez que a uretra e a vagina
são estruturas totalmente di versas.

Agenda gaúcha
27 a 29 de novembro- Rodeio Crioulo CTG Silva Neto, em Canelinha
5 e 6 de dezembro> Torneio de Laço - CTG Chaparral - Pirabeiraba

Gaúcho(a) de idade nova
Paulo César Soethe (21), Edmundo Borba (24), Haldo Tadeu

Raulino (25), Yiviane Spéria (29), Eliza Canabarro (J),
Soimar Mesch (2), Jaime Franzner (5).

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

1'11f) )IC)��líc)
&V
CARNES

I�
A CADA RS 5,00

EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

A CADA RS/SO,OO
EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM 801 + NOVE PRÊMIOS
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Foto Nilto

Presidente do Clube Atlético

Baependi, Elemar Dierschnabel
(Capa), com a esposa Ita,
será o anfitrião da Ja Noite
dos Mares do Sul

�()I'I� E Co"".
\)'� DOÇURA�J4'44
CAFÉ COLONIAL

Rua Waltllf Marqwrdt, .fOl
(110 lado do Poeto 1I11JH1)

EdsonJlI'lkes

Capitão
Amarildo de
Assis Alves com

a esposa
Christiane. Ele

recepcionou o

Núcleo de

Comunicação da

ABRH, no salão
de festas da Ja

Ç_ompanhia de

Polícia, terça
feira passada

[[KOERICH))
Gente Nossa

372 ·0880 • 371·0866

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, ]36 - Ilha da Figueira

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

�
.�

'AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

FARMÁCIA PARANÁ
MEDICAMENTOS

COM20%
DE DESCONTO

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
�esn371-7575 domiciliO

Rua RudoHo Huffenüssler, 440
(próx. Duas Rodas Indl.)

EXPOSIÇÃO NA CAIXA'
o artista plástico alemão Meirirnd

Antun Fricdcrich Horn. residente em

Mafra. está expondo seus trabalhos.

muquctes dc navios, no Espal;o Cultural
da Caixa Econômica Federal. Até dia
27 . n pübíicopoderä apreciar as obras
de Meinrad, que já percorreram Iodo o

Brasil, das 10 às 15 noras.

ANIVERSÁRIQ

condômmos e amigos.

SEXTA SHOW
HOJe (19), togo mais às 2{} horas, na

Recreativa Marisot, Sexta Show especial
de Natal. Serâ servido ehester àCliiif6mia
com delicioso aCHmpallhamcnlo·.� música
ao vivo com a Banda Unisom. Custo por

pessoa de R$ 5.00.:

Cortes, penteados, maquiagem, pedicure

Bronzeamento Artificial
10.sessões R$ 40,00

E�ezembro atenderem,e5
tamtiertJ-aos domingos das 8:00 às l(no
./ ,_./

v

'/'-.,/\_
Ru6CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1323

370-1584

Biquínis E3 IVTCI;ÓS

Ir 372-3290
RUA MAX WIL.HEL.M, 837

VILA BAEPENDI
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Museu Parque Malwee amplia
espaço para novas exposições
- - - - - - - - - - - - - -- - -- _ ....-- - ---- ---- -_-

o setor de Cultura Popular será demaNdo para ser ampNado e

dividir lugar com ferraria e exposição de meios de transporte

Jaraguá do Sul - o Museu

Parque Malwee está passando
por mudanças, o setor de Cul
tura Popular será totalmente
demolido poro. no lugar, ser
construído um novo espaço,
onde abrigará também uma

ferraria e uma exposição de
meios de transporte. A obra,
que terá 387 metros quadra
dos, começou a ser construída
no início desse mês e será to
talmente financiada pela em

presa Malwee. A previsão de
conclusão da obra é de qua-

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 141 (acumulou)
10 " 13 - 22 - 41 - 42 - 58

Super Sena (quarta/sábado)
concurso: 246

1 ª faixa: (acumulou)
07 - 08 - 1 O - 23 - 38 - 44

2ª faixa:
04 - 1 5 - 21 - 22 - 32 - 44

concurso: 247
1ª faixa: (acumulou)

13 - 1 6 - 17 - 20 - 22 - 48
2ª faixa:

09 - 23 - 38 - 39 - 42 - 48

Quina (terça/quinta/sábado)
concurso: 478

08 - 14 - 28 - 63 - 64
concurso: 479

1 O - 15 - 17 - 63 - 67

Trinca (terça/quinta/sábado)
concurso: 144

A-16 8-03 C-07
concurso: 145

A-17 8-17 C-14

Loteria Federal

(quarta/sábado)
conc.3317 conc.3318
1º-33064 1º-66052
2º - 61827 - 2º - 49128
3º - 33956 3º - 27592
4º - 22657 4º - 33965
5º - 07493 5º - 27853

tro meses.

Segundo o coordenador do
Museu, Carlos Cezar Hoffmann,
as peças para a montagem da
ferraria e da exposição de
veículos estão sendo adquiri
das através de doações feitas
na região. "Já fizemos vários
contatos com doadores, tanto
para a ferraria quanto para a

exposição de meios de trans

porte, que contará com bici
cletas, carroças, troles, carros
de bol. entre outros", explicou
Hoffmann, acrescentando que

todo o museu passará por um
redimensionamento.

O Museu Parque Malwee foi
fundado em maio de 1988 e,

até hoje, já foi visitado por mais
de 100 mil pessoas e conta
com um acervo de cerca de
1,6 mil peças, com a ampli
ação, deverá chegar a duas
mil. "Nosso compromisso é per
petuar a história, é para isso

que trabalhamos, para não
deixar morrer nossas origens, o
homem precisa saber sobre o

passado", finalizou.

Moradores e veranistas fazem

manifestação em Barra Velha
Barra Velha .; Cerca de mil

pessoas, entre moradores e

veranistas, intitulando-se do
MSP (Movimento dos Sem-Pra

ia), fizeram no último sábado
uma passeata pelas ruas do

Município pedindo providên
cias para a recuperação da
orla marítima. Os manifestan
tes erttregaram ao prefeito. in
terino, João Luzias, uma carta

explicando as intenções do
movimento e pedindo para
que a administração municipal
esclareça à população e aos
veranistas, quaismedidas estão
sendo tomadas em prol da re

cuperação da praia.
A carta contém quatro itens

básicos, o primeiro diz respeito
às praias, recuperação e ma

nutenção e urbanização. O se

gundo trata Sobre o turismo, os
manifestantes pedem esclare
cimentos quanto aos planos de
incrementação desse setor, o
que se fará na óreo da Lagoa
e Barra do Itapocu e se haverá
parcerias com a iniciativa prl
vedo. O terceiro aborda pon
tos referentes à saúde, como
o uso do solo, saneamento, lim
peza pública, 'água e luz. Por
fim, os manifestantes deixam
claro que o movimento é isen
to, sem qualquer vínculo políti-

co-partidário e que visa ape
nas o bem comum daqueles
que moram ou passam suas

férias em Barra Velha.
Luzias, que acaba de as

sumir a Prefeitura por ocasião
das férias do titular Orlando

Nogaroli, se defende afirman
do que o poder público já to
mou providências para recons

truir o que a última ressaca es

tragou na praia. De acordo
com o prefeito, a Avenida Bei
ra-Mar será asfaltada em um

trecho de 1,2 quilômetro e que
oito caminhões estão puxan
do areia do canal da Barra,
que está sendo aberto, e colo
cando na praia. "Os acessos

a Barra Velha são compromis
sos que o DER (Departamento
de Estradas de Rodagem) já
assumiu com o Município", ga
rantiu.

Nogaroli, que entregou
seu cargo na última sexta-fei
ra, também recebeu a carta
e demonstrou satisfação com
o interesse da população. "A
situação da Prefeitura é
difícil, mas tomaremos todas
as providências que estive
rem ao nosso alcance e tam
bém estamos abertos a su

gestões e' críticas construti
vas", afirmou.

Comunicado
DIETÉTICOS RHI LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida à rua José Stulzer, 101, Baependi, nesta cidede
de Jaraguá do Sul, SC, inscrita no CGCMF sob nº

82.986.449/0001-35, no estado sob nº252.291.964, vemmui

respeitosamente comunicar a todos foram extreviedos os

documentos desta'empresa, sendo que só foi percebido o

ocorrido agora quando juntado os documentos para efetuar

a baixa da empresa ne receita estadual, sendo os

documentos: blocos de Notas Fiscais série única de nº 0001

a 0125 em branco, FAC original pela qual foi concedida a

Inscrição Estadual, livros e demais documentos fiscais,
contábeis e de setorpessoal pertencentes a empresa.

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1998.

Jeanete Miriam Piske - Psicóloga - CRP-12/00937
Membro associado da Ajapsy

MECAN1SMOS DE DEFESA
Todo ser humano tem na composição da sua

personalidade mecanismos que são denominados de
defesa. que "são forças defensoras contra impulsos ou
afetos que causam conflitos", conflitos estes geradores
de angústias, ansiedades e que podem ser traduzidos
como ameaçadores à nossa integridade psíquica.

Estes mecanismos de defesa, "que têm função
protetorc'.söo empregados nc nossa vida cotidiana com
o objetivo de manter nossa estabilidade emocional e
evitar o despertar de sentimentos como de culpa, de
inferioridade. de perda. de receio à crítica social.

A literatura tem referendada mais de trinta
mecanismos de defesa, sendo que a maioria deles são
inconsciente.

Podemos afirmar que, de certa forma. estes
mecanismos de defesa são saudáveis na medida em que
usamos adequadamente, porém, se passarmos a fazer
uso constante de alguns deles. esta condição saudável
passa a ser contrária. ou seja, se nos refugiamos nestas
defesas sempre que nos deparamos com situações
complicadas, estaremos buscando uma proteção de
forma inadequada. E por quê fazemos isto? Porquê
teremos um "ganho secundário", como o não sofrimento

que os problemas, as pressões sociais. as situações de
estresse nos causam. Em ve: de resolverem estas questões.
enfrentando-as. passamos a armazená-Ias, estocá-Ias oté
chegar o momento da explosão, aquela pequena gota
d'água que não tem nada a ver com aquele momento.
mas que nos desestrutura a ponto de cometermos
sandices imagináveis. porquê a estas alturas já estaremos
com nossa auto-estima rebaixada. inseguros quanto ao

nosso valor como pessoa e mil dúvidas assolam nossa

mente.
Entre os mecanismos de defesa mais comuns usados

e que percebemos em nossa experiência profissional,
estão os de identificação, de projeção. de compen
sação. de sublimação. fantasia e o principal deles que é
o de NEGAÇÃO.

Negamos até quando e quanto podemos a existência
de tudo aquilo que nos possa causar sofrimento, dor, nos

refugiando na fantasia, búscando na sublimação a

compensação para aquelas situações intoleráveis da
realidade externa. porquê ali onde nos instalamos,

ninguém e nada poderá nos machucar. E como é isto?
Evitamos situações, pessoas, nos fechamos como ostras

alegando sermos tímidos. medrosos, incapazes de fazer
ou conquistar algo, demonstramos nosso verdadeiro valor

que lá no nosso íntimo sabemos que temos. Nos tornamos
cúmplices de nós mesmos.

Diante destes fatos. o que percebemos é que
esquecemos que existem outras formas de evitar que tal

ocorra. pois podemos perfeitamente nos utilizarmos de

tantos outros mecanismos de defeSa que estão à nossa

disposição dentro de nós mesmos. como estes que aqui
mencionamos.Vamos descobri-los e usá-los? Quem sabe

pode ser bom e passamos a gostar de viver na realidade
sem negá-Ia. É uma questão de querer mudar... Está em

nossas mãos promover esta mudança, sem medo de ser

feliz. como diz Fernando Vanucci.

CEPPSI
O Endereço da Psicologia

371-2224
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ALUGUEL
I

DETRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

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

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

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

EDITAL N° 21.951 de 11-11-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder - SC

VALDIR DE ASSIS LEBRÃO E EDINÉIA MENON

Ele, brasileiro, solteiro, tintureiro, natural de Peabiru, Paraná, domiciliado e residente na

Rua Jaraguá, em Schroeder, neste Estado, filho de Ovidio de Assis Lebrão eMaria Casturina

Franco.

Bla, brasileira, solteira, estudante, natural de Laranjeiras do Sul, Paraná, domiciliada e

residente naRua 601, Manoel Francisco da Costa, 410, João Pessoa, nesta cidade, filha de

OImiro Antonio Menon e Gloria de Fatima Menon.

EDITAL N° 21.952 de 11-11-1998

EDUARDO AUGUSTO MENDES CERESÉR E VANDILEIA MARQUARDT
Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro, natural de Santiago, Rio Grande do Sul, domiciliado

eresidente na Rua Eleonora Satler Pradi, 307, apto. 104, nesta cidade, filho de Santo

Claudino Ceresér e Maria Hermosa Mendes Ceréser.

Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua José Emmendoerfer, 1.617, nesta cidade, filha de Geraldo Marquardt e Anita Uecker

Marquardt.

EDITAL N° 21.953 de 11-11-1998

ANDERSON Luís HANEMANN E JULIANA SALVADOR

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de produção, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cerro II, nesta cidade, filho de lrineu Hanemann e Lorena Hanemann.

Ela, brasileira, solteira, vendedora, natural de Irani, neste Estado, domiciliada e residente

naRua Pastor Albert Schneider, Barra do Rio Cerro, nesta cidade, filha de Edgar Salvador
e Libra Lurdes Salvador.

EDITAL N° 21.960 de 12-11-1998

MAIKEL ALEXANDRE VOELZ E CRISTHIANE ELIZABETH RADÜNZ
Ele, brasileiro, solteiro, metalúrgico, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua 621,41, João Pessoa, nesta cidade, filho de Acelino Voelz e Laurita Soares Voelz.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Frederico Todt, 261, Amizade, nesta cidade, filha de Raimiro Radünz e

Eliana Malheiro Radünz.

EDITAL N° 21.966 de 16-11-1998

AVENILDO PATERNOLLI JUNIOR E FABIANE FURLAN

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de Maripá, Paraná, domiciliado e residente na
. Rua João Pessoa, apto. 901, Velha, Blumenau, neste Estado, filho de Avenildo Paternoll i
e Maria das Graças Paternolli.
Ela, brasileira, solteira, bordadeira, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na

Rua João Planincheck, 493, nesta cidade, filha de Olavio Furlan e Teresita Inês Furlan.

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
ILTONHOFFMANN, 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:

Alana Produtos de Limpeza Ltda. - R. 25 de Julho, 662 - Nesta;

Anderson Luiz Reimer Ltda. - R. BR-280, Km 63, n° 5249- Nesta;

Broto Malhas Ltda. - Rodovia BR-280, Km 63, ala 2 - sala 10- Nesta;

Conf. Feruzzi Ltda. - R. João Nunes, 117 - Nesta;

Disfio Ind. Com. Ltda. - R. Max Wilhelm, 412 - Nesta;

Empreiteira de Mão-de-Obra HH Ltda. - R. Bertha Weege, 927 - Nesta;

Feia Perf. Paracelso Ltda. - R. Baependi - Nesta;

Ind. Com. Frutas Secas Cawi Ltda. - R. Três de Outubro - Km 3 - Schroeder - SC;

Jose Olska - ME - R. Estrada Garibaldi sinD - Nesta;

Jose Chiarotto - R. Exp. Gumercindo Silva, 17, apto. 42 - Nesta;

Malgi Malhas Ltda. - R. 802 sin° - Nesta;

Modal Malhas - R. Joinville, 1532, sala 03 - Nesta;

Nart Ind. Com. eMec. de Difer. - Rod. BR-280 - Km 56 - Galpão - Guararnirim - SC;

Pastelaria Café Expresso Ltda. - ME - R. João Zapela, sin° - Nesta;

Roberto Walter Gieseler - R. José Emmendorfer, 111 - Nesta;

Renova Ind. Com. Alim. Ltda - R. Leodato Ribeiro, 81 - Cx. P. 27 - Schroeder - SC;

Supermercado Meliri Ltda. - R. 7 de Setembro, 344 - Corupá- SC;
Textilas Ind. Elásticos Ltda. - R. Max Wilhelm, 660 - Nesta;

Veneccia Malhas de José C. Vicente - R. 535, sino - Sala 1- Nesta;

Veneccia Malhas de José Carlos Vicente - R. Ewald Bier, 531 - Nesta.

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

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

compareçam neste Tabelionato na Rua: ArthurMüller, n" 78, no prazo da Lei, a fim

de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de serem

os referidos protestados na forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 1998.

IIton Hoffmann

Tabelião Designado

Cliente: Altair P. do Nascimento - ME - Rua Bernardo

Grubba Júnior - Nesta. Nada deve à empresa:

Fricasa Alimentos SIA.

"CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS 'DESENHOS TÊXTEIS
·CARTÕES �DESIVOS ·CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

11------- 'Rua São Bento do Sut 55 - bairro ..:Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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Competições da Festa Náutica/98 reuniu
mais de 1 O mil pessoas em Rio dos Cedros

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

Promovida pela Península Palmeiras e Prefeitura, evento contou com a

participação de provas de Caiaque-Pólo, Mountain Bike e Jet Ski

I 1
PfNÍN&ULA PALMEIRA&>

Rio dos Cedros - S.C.

Empresário Wandér Weege na abertura do Festival Náutico
apresentou a bandeira da Península Palmeiras, de Rio dos
Cedros

Festival Náutico ofereceu várias' opções aos visitantes

Milhales de pessoas circularam durante o festival na
Península Palmeiras

Rio dos Cedros - A Festa Náuti
ca/98, com competições de Caia
que-Pólo, Mountain Bike e Jet Ski,
além de shows folclóricos e musi
cais, que aconteceu no sábado
(7) e domingo (8), na Península
Palmeiras, reuniu mais de dez mil

pessoas, O evento, promovido
pela Península e pela Prefeitura,
contou com a presença de pilo
tos de todo o Estado,

O "Paraíso dos lagos", como é
conhecido o Município do Médio
Vale do ItajaL promoveu o maior
festival aquático da região, Na
abertura, o diretor-presidente da
Malwee Malhas, Wandér Weege, .

proprietário da península, disse
que o Município precisa explorar
as riquezas naturais e investir no
turismo ecológico como forma de
divulgar a cidade,

- Desde fevereiro deste ano,

quando adquiri a antiga Ilha das
Palmeiras, hoje Península das
Palmeiras, passei a fazer parte da
comunidade de Rio dos Cedros
e, conseqüentemente, a adotei
como minha terra também, cri
ando por ela um carinho, espe
cial - declarou, informando que
a Festa Náutica não acontecerá
todos os anos para não sofrer

desgastes. Na opinião dele, o

Município precisa investir em in
fra-estrutura,

Local oferece excelentes conaições pata camping,
entretenimento e lazer

Da direita, Wandér Weege, Francisco
Canola (Proeb), vereador Vicente

Caropreso e o prefeito de Rio dos Cedros,
Marildo Domingos Felippi, hasteando as

bandeiras
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Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 1° andar - Centro - Telefone: 372-0395

Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia

c.• �.� FISIOTERAPIA
f�IEltt\ ES P,E C I A L I Z'A o A

$,�+t CLINICA SER
Fone/Fax: 3 6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Grefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Grafito 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Grefito - 20269-F
's

RPG: Ivana Maria Prates Costa -. Grefito - 10858-F

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - GFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - GAP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - GAP 12.00540

Terapeuta Ocupadonal
Mirian A. de Carvalho Menel - Grefito 4226 APTO

Terapeuta Ocupadonal e Reabilitação
Funcionai da Mão:

I.· Marian Mahnke Henschel - Grefito 5.3114

1,
Ir Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina .

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 'li' 371-3426

Aunimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Facetas estéticas e restaurações
inlays e onlays de porcelana

ENTRO dE
ONTOI_o

;

INTEGRA t\

DRA.. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Ctluppi
ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidrsei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 � 70

TELEfONE: (047) '71 ",61�8

TdEfoNE/FA�: (047) '71.,J209

'II

IA

Facetas laminadas de Porcelana

A principal preocupação do passado se relacionava
com a busca do alívio da dor e impedir a progressão das

doenças dentais. A redução significativa na incidência da
cárie, pela adoção de medidas cientificamente
comprovadas como eficazes para tel. juntamente com o

avanço tecnológico dos adesivos, têm provocado uma

reconsideração nos princípios básicos da odontoloçlo
restauradora. A crescente preocupação da população
com a estética. transformando-a num referencial de saúde,
extrapolou de dentes e roce. passando por mudanças no

padrão alimentar. hábitos de vida e um número cada vez

maior de cirurgias cosméticas. Dentro deste contesto, a
valorização dos dentes inclui, de forma muito clara, a busca
de soluções estéticas e funcionais, porém, sem o sacrifício
de grande quantidade dos tecidos coronários dos dentes.

Os laminados em porcelana, por serem técnicas
restauradoras relativamente recentes, ainda não têm um

senso comurn principalmente quanto às suas indicações e
limitações. Contudo, as avaliações clínicas têm mostrado
uma perspectiva muito promissora e, hoje, elas representam
uma alternativa restauradora que o clínico dispõe para
empregá-Ia em casos selecionados.A seleção criteriosa dos
casos deve fundamentar-se nos subsídios científicos
disponíveis e não na pressão publicitária e na simplificação
de procedimentos. Só assim os resultados tenderão a ser

satisfatórios para o profissional e para o paciente.
Vantagens:
- Excelente estética
- Estabilidade de cor
- Adesividade
- Biocompatibilidade
- Radiopacidade similar a estrutura dental
- Excelente resistência a abrasão

Desvantagens:
- Potencial de abrasionar dentes antagonistas
- Frágeis antes de cimentar
- Requer expulsividade considerável no preparo
- Requer restauração provisória
- Custo elevado

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
Especialidades: Periodontia - Prótese Dentária

r � aEJ =- ai' Clínica de Atendimento
� .ES. .!�.a .a. .!� Médico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira

CRM 7868
Dr. Paulo Veloso
CRM 7528

Ginecologia - Obstetricia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Ru. Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

,

LABORATOR10 .Ll fi \ !t:, �": je. / 3i,,:. 71 "I .... o"1.8':'j 'Bi'} ;2··..

) Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

,1\ Q. JARAGUAENSE rO I rOX \) I I ""tll1(1/ AoladodoHospnalSãoJosé .

•••• DE ANÁLISES Laboratório Jaraguaense Pioneiro em Análises Clínicas no Vale do Itapocll.� cuNICAS. 41 anos de bom trabalho com carinho, responsabilidade e alta tecnologia.
.

.

Dr. Mar/o Sousa
Dr. Mar/o Sousa r.
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·Show de luzes, dança e vozes'
na abertura do Natal da Malwee.
A Malwee Malhas realiza amanhã,
sábado, a partir das 20 horas, na
unidade de Jaraguá do Sul. a
inauguração das luzes de Natal
1998, No total. serão 650 mil lâm

padas enfeitando as unidades
fabris de Jaraguá do Sul. Pome
rode e Blumeneu A empresa
montou também o tradicional

presépio de malhas e promete
outras surpresas,
Em Jaraguá do Sul. a abertura das
festividades natalinas terâo a

participação da Orquestra da
Scar (Sociedade Cultura Artística),
Grupo de Dança do Galpâo
Saúde e canhão de luz - star light,
A decoração poderá ser visitada
de 21 de novembro a 6 de janeiro,
das 20 às 23 horas, nos sábados e

domingos, das 20 à 1 horo.
Neste ano, na decoração de
Natal. foi criado o "Bosque encan

tado do Papai Noel", com três
casinhas e uma outra maior, A
idéia é mostrar para o público
como o Papai Noel vive os dias e

se prepara' para a época de
Natal,

Toda a decoração natalina nas

unidades fabris da Malwee Ma
lhas, incluindo projeto, engenha
ria, estrutura e enfeites, foram
desenvolvidos e produzidos pelos

, funcionários da empresa, como
nos anos anteriores,
Num terreno em frente à empresa,
.cedldo pela tornülo Constantino
RubinL serão montados espaços
para a AMA (Associação dos

Amigos dos Autistas), Ajadefi
(Associação Jaraguaense de
Deficientes Físicos) e Novo Ama
nhã, entidade de ajuda e assistên
cia aos dependentes químicos e

alcoólicos, para explorarem a

venda de produtos como refrige
rentes. sorvete e pipoca, O objeti
vo é atender aos visitantes e

angariar fundos para as respecti
vas entidades,
Em Blumenau, as luzes serão
acesas hoje, às 20 horas, quando
acontece o show do cantor
Roberto Carlos, no Bela Vista

Country, E em Pomerode, na
próxima segunda-feiro (23),
também às 20 horas,

<'

Dedicação: todos os funcionários e$tão...

I
•••confecção dos enfeites de Natal que vão decorar a empresa...

Fotos: Edson Junkes

. .. até a montagem do presépio
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, ..------

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

portes em Jaraguá do Sul. foi inaugurada no último dia IO. o em-

Representantes da Fesporte estiveram na cidade, essa semana, preendimento, dos irmãos José e Célio Ortiz, custou cerca de RS 100
- mil e conta com duas quadras de groma sintética lanchonete e chur-

avaliando as condições do Municlpio para realizar o evento rasqueiras. Segundo os proprietários, a procura pelo aluguel das qua-
dras está sendo grande, também funcionará no local a primeira es

colinha de futebol em grama sintética.
Jaraguá do Sul- O diretor de

Desportos, Édio Manoel Perei

ra, e o coordenador da Fes

�rte (Fundação Catarinense

de Desportos) da região Leste/
. Norte, Agnaldo Nunes, estive
ram, na última segunda-feira
(16), avaliando as condições
que a cidade oferece para
!ediar a 120 edição dos Jogui
r/los Abertos çfe Santa Catari-
110. O Município é, até o mo

mento, o único candidato dis

posto a realizar as competi
Iões, que deverão acontecer
na segunda quinzena de se

lembro.
Segundo o diretor da FME

.

(fundação Municipal de Es

portes), Reginaldo Campos
Júnior, os representantes da

fesporte aprovaram todas as

,; ilstalações que Jaraguá do Sul

dispõe. "Nós os levamos em

todos os ginásios, campos de
i lutebol e clubes da cidade, a
única coisa que faltou foi uma
piscina semi-olímpica'aqueci
da", afirmou, acrescentando
q�e essa questão não será
problema. "O prefeito já assu

miu o compromisso de construir
uma piscina semi-olímpica
aquecida junto ao complexo
esportivo que também será
construído", revelou. Campos
Júnior explicou que o que está

j faltando é definir o local para
, a construção de todo o com

plexo esportivo, para que não
�que muito retirado da cidade
e seja de fácil acesso para os

atletas. "Caso não haja tempo
para encontrar o tocat e cons-

I rruir, nós usaremos um equipa
I mento poro aquecer a piscina
, do Clube Attético Baependi.
'j

I Duas Rodas participa do Campeonato Interescolar
� JaraguádoSul-Aequipecle Camboriú), Claudinei Marinho Rodas), Robson Teiles (19/24
d Bicicross Duas Rodas participou, (14 anos - Duas Rodas), Marce-) anos - Rio do Sul), Marcos Alves

I no último final de semana, do lo Ludvichak (15 anos - Duas (25/29 anos- Duas Rodas), Orival
Campeonato Interescolar dis- Rodas), Diego Antunes (16 anos Trentine (30/35 anos - Rio do Sul)
MOdo no Parque Matwee. Cer- - Lages), Claudio Vogel (17!l8 e Osni da Silva (acima de 45
co de 100 pilotos de diversas cl- anos - Duas Rodas), Robson anos - São José). Modalidade
dades do Estado marcaram pre- Teiles (19/24 anos - Rio do Sul). Super; Robson Teiles (24 anos -

sença. A chuva que caiu du- Marcos Alves (25 anos - Duas Rio do Sul), Joyce Moretti (femi-
rantetoda a semana, deixou pe- ,Rodas), Camilo Severino (7/8 nino - Duas Rodas) e Robson
SOda e com muita lama a pista, anos - Duas Rodas), Ana Ceroll- Teiles (20 anos - Rio do Sul).
dificultando para os pilotos. na (9!l O anos - ltolof). Giseie da Neste sábado (21), a partir
Conheça os campeões: Silva (11 /l2 anos - söo José), das 13 horas, acontece a 70 e

Bruno Moretti (5/6 anos - Duas Tiele Renchel (13!l4 anos - Duas última etapa do Campeonato
ROdas), Everton Munke (7 anos Rodas), Joyce Moretti (15/16 Catarinense ge Bleicross. na pis-
o Brusque), Ricardo Grützma- anos - Duas Rodas) e Salete ta do Parque Malwee.
cher(9anos-DuasRodas),Gus- Moretti (acima de 19 anos-
IOVo Hagg (10 anos - Brusque), Duas Rodas). Modalidade Crui-

indré Montibeller (11 onos - ser: Ederson Júnior (13/14 anos-
rusque), Tiago Severino (12 Lages), Marcelo Ludvichak (15/
anos - Duas Rodas), Vinicius 16 anos - Duas Rodas), Márcio
Moreira (13 anos - Balneário Ludvichak (17/l8 anos - Duas

Edson Junkes

Avaliação: rêpresentantes da Fesporte aprovaram as instalações

que é olímpica, ou a do Beira
Rio Ctube de Campo, que é

semi-olímpica", completou.
No mesmo dio. os represen

tantes da Fesporte estiveram
reunidos com o prefeito Geral
do Werninghaus, que assinou o

termo de compromisso assegu
rando a intenção de sediar os
Joguinhos Abertos. O resulta
do será conhecido no início
de janeiro e Jaraguá do Sul
tem todas as chonces de ser

o escolhido. Campos Júnior
informou que será preciso ap
enas fazer atguns reparos nas

instalações elétricas e, princi
palmente, na estética dos

ginásios. "Iremos dar um re

toque geral na pintura dos

ginásios, n.el grama e na mar

cação dos campos de fute
bol, mas nöo há nada que
esteja precisando de grandes
reformas", afirmou.

De acordo com o diretor de

Esportes da FME, no início, o

Anuncie
noCp
370-8649
370-8654
370-7919

Município tinha a intenção de
sediar os Jogos Abertos, mas

essa idéia foi deixada de lado.
"Resolvemos investir nos jogui
nhos para incentivar a garota
da a ingressar no esporte, te
mos como objetivo solidificar o
esporte de base para que não
seja mais preciso trazer atletas
de fora para representar Jara
guá do Sul nas competições",
concluiu.

AUTO-ESCOLA
SINAL ·VERDE
-------'--

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

o o Peladão/98, Campeonato Municipal de Futsal, teró hoje, a
partir das 20 horas, duos partidas da semifinal. Os jogos acontecerão
no Ginásio de Esportes Arthur Müller, logo após as partidas do Pré
Mirim, o primeiro jogo é entre Celinho. Sport/Hobby Vídeo X Pré-Mol
dados Agha, e em seguida é a vez de Kiferro "A" X Móveis Tank se

enfrentarem.

o Como já era esperado, a Juper venceu a equipe ADJ/Urbano/
FME pelo placar de 100 6, na fase final do Campeonato Estadual de
Futsal - Divisão Especial. Mas o campeonato ainda não chegou ao

fim para o time jaraguoense, conforme as regras do campeonato, as
classificações serão de acordo com o índice técnico, ou seja, quem
teve as melhores campanhas durante a competição, ficará com as

primeiros posições.

o A 2° etapa do Campeonato Catarinense de Paropente, sediada
em Jaraguá do Sul, no último final de semana (14 e 15), no Morro da
Boa Vista, contou com a participação de aproximadamente 60 pilo
tos, estavam sendo esperados cerca de 120, porém, muitos desisti
ram devido ao mau tempo de sábado (14). Nesta etapa, foram dis

putadas as provas de Cross Country (Distância Livre), em primeiro lugar
ficou Hans "Peda" Behling, de Pomerode; em segundo Pablo Rafael
Yunes, de Blumenau, e Danilo Silveira, de Florianópolis, ficou em ter-

(

ceiro. Os pilotos da casa fizeram uma apresentação modesta, Anto
nio Stringari obteve a oitava colocação, sendo o melhor jaraguaense
classificado.

o O Campeonato Escolar Mirim de Jaraguá do Sul. realizado na

semana passada (11 a 15), teve como vencedores: no Atletismo mas

culino, EMEF Machado de Assis, e feminino, EMEF Helmuth Duwe; Fut
sal. Colégio Evangélico Jaraguá; Handebol feminino, EMEF Guilher
me Hanemann, e masculino, EMEF Jonas Alves de Souza; Tênis de Mesa
feminino, Colégio Estadual Abdon Batista, no masculino, EMEF Alber
to Bauer, e por equipe feminino, EMEF Machado de Assis, masculino.
EMEF Alberto Bauer; Voleibol feminino, Colégio Divina Providência, e
masculino, EMEF Renato Pradi; Xadrez feminino, Colégio Divina
Providência, masculino, Colégio São Luís, e por equipe feminino, EMEF
Anna Töwe Nagel, e masculino, Colégio São Luís; Basquetebol femi
nino, Instituto Educacional Jangada, e masculino, Colégio Marista;
no Ciclismo, o Colégio São Luís foi campeão tonto no masculino in
dividual, quanto por equipe.

o A última etapa do Campeonato Catarinense de Ciclismo, realiza
da em Ibirama, confirmou Murilo Fischer como campeão da Cate

goria Elite. Fischer já havia garantido o título por antecipação, Dou
glas tvlüller obteve o terceiro lugar na etapa, conquistando a posição
de vice-campeão, também na Elite.

o O piloto joroquoenseAlessonder Lenzi está se preparando para
participar da última etapa do Campeonato Paulista de Jet Ski, que
acontece nos dias 28 e 29, em Presidente Epitácio (SP). Para o próxi
mo ano, Lenzi tem-corno objetivo principal a participação na turnê
norte-americana e o Campeonato Mundial.

\

O A equipe de Natação ADJ/Olympia participou, no último final de
semana, em Florianópolis, do Campeonato Catarinense de Verão,
com três dos seus cinco atletas filiados à Fasc (Federação Aquática
de Santa Catarina). As disputas aconteceram no Clube 12 de Agos
to, onde foram quebrados 40 recordes catarinenses pelos cerca de
350 atletas de fodo o Estado. Nesse c'ornpeonoto. acontece duas

disputas, na primeira, o atleta compete apenas na sua categoria,
na segunda, chamada Absoluta, os 16 melhores tempos em todas as

categorias competem entre si. Os jaraguaensesAna Carolina Ossows
ki. da categoria Júnior I; Natália Krelling, da Infantil. e Luiz Correo. da
Juvenil. obtiveram destaque segundo o técnico Ronaldo Fructuozo.
o Kiko. "Natália quebrou dois recordes e Luiz um, nos 200 metros cos

tas, marca que já era dele e que foi melhorada em mais de três se

gundos, isso, depois de terem diminuído o ritmo dos treinos após o

Jose". afirmou.

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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Ceja/fME está na briga pelo
título de campeã catarinense
----------------------

Em 78 jogos, equipe Pré-Mirim conquistou 73
vitórias, 4 empates e sofreu apenas 7 derrota

Jaraguá do Sul - A fase fi
nal do Campeonato Cata
rinense de Futsol. categoria
Pré-Mirim (9 e 10 anos), inicia
nesse final de semana (20 e

21) no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Hoje, acontece
dois jogos a partir das 20 ho
ras, e amanhã, as disputas
iniciam às 9h30. Estão na

briga pelo título as equipes:
Ceja/FME; Itamirim, de Itajaí;
CRC, de Chapecó; e Elase,
de Florianópolis. O time jara-

/

guaense perdeu apenas
uma partida durante todo o

campeonato, empatou qua
tro vezes e venceu 13.

O Ceja/FME tem a melhor

campanha. De acordo com

o técnico Augustinho Ferrari,
os pontos fortes da equipe
são o goleiro Luís, menos
vazado da competição, e as

jogadas armadas pelo

capitão Leonardo. "Luís,
além de ser o menos vaza

do, ainda marcou oito gols,
e o léo prepara jogadas per
feitas para o Carlos Eduardo,
o Cafezinho, finalizar", afir
mou o técnico, acrescentan
do que Cafezinho é o arti
lheiro não apenas do Pré
Mirim, mas de todas as cate

gorias, inclusive da Adulto,
ele tem o saldo de 47 gols.

No ano passado, a equí
pe Ceja/FME teve a primeira
participação no Campeo
nato Catarinense, chegando
às quortos-de-flncl conquis
tando o quarto lugar. Para
este ano, os meninos prome
tem lutcrpelo título, mas se

gundo Ferrari a briga será
equilibrada, pois o CRC e o

Itamirim também estão bem
preparados e são fortes can
didatos.

Rua João Januário Ayroso, sIn°
(em frente aoUrbano)

�cP .

lS�[P@�IJ��
Jeep Club de Jaraguá do Sul

No último final de semana, participamos do Jeep Raid
da cidade de Blumenau. O evento foi marcado pela ale

gria e descontração dos organizadores, com chope em

metro e banda típica.
Neste sábado (21), acontece um passeio pelas trilhas de
Rio do Júlio e Campo Alegre. A saída será às 8 horas da

Praça Ângelo Piazera. Vai ser legal!
Estamos ansiosos para conhecer o jipe Hummer, do ami
go Wandér Weege. Será que podemos dar uma volti
nha?
O nosso presidente Alexandre está tomando aulas de
hidroavião nos flncls de semana. Já estão pensando em

mudar o seu apelido.
Pedimos aos sócios que tragam, para a próxima reunião,
fotos curiosas e interessantes com os seus jipes.

\,

Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.

ESTOFADOS MANNES

A Teltron está com

uma super promoção
para este final de ano.

Preenchendo um cadastro
com seus dados pessoais,

você concorre a um celular

c_pt Gradiente, o mais

avançado da categoria.
Basta você preencher o cupom,

deixá·lo na Tehron ou enviá·lo pelo
correio e você já estará concorrendo.

Participe e boa sorle.
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