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Jaraguá do Sul sedia a entrega
do Prêmio Expressão de Ecologia
A entrega da sexta

edição 90 Prêmio Ex

pressão de Ecologia, uma
iniciativa da "Revista Ex

pressão", foi realizada na

tarde de ontem, no Par

que Malwee, O evento
reuniu cerca de 500 pes
soas, entre empresários,
ambientalistas e diri

gentes ligados a órgãos
estaduais e federais res

ponsáveis pela orien

tação e controle de pro
gramas do meio ambi
ente.
Dividido em nove ca

tegorias, o prêmio foi en

tregue a 23 empresas dos
três estados do Sul do País
que se destacaram na

-preservoçöo do meio
ambiente, em programas
de educação ambiental
e no controle da polui
ção, além da preocu
pação com a destinação
dos resíduos lndustrlols.

De acordo com o pre
sidente do Ibama (Institu
to Brasileiro do Meio Am
biente e Recursos Naturais

Renováveis), Eduardo
Martins, representante do
ministro do Meio Ambi
ente, Gustavo Krause; o
Prêmio Expressão de Eco

logia é uma referência à

capacidade de produzir,
respeitando o meio ambi
ente, "indo além do dis
curso", Página 7
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Os descaminhos
constitucionais

A se julgar pelas explicações do assessor Jurídico da
Assembléia Legislativa, Nelson Serpa, dadas na noite
de terça-feira, em São João do Itaperiú, há cinco

meses, a maioria das Prefeitu
ras e Câmaras de Vereadores
vêm desrespeitando a Consti

tuição Federal no que diz res

peito a remuneração de

prefeitos, secretários e verea

dores, além de outras irregula
rldodes administrativas, A
emenda constitucional 19, de
5 de junho deste ano, define e
esclarece as funções dos

agentes políticos e suas res

pectivas remunerações, esta
belecendo novas regras sala
riais,

Agentes políticos - prefeitos,
vereadores e secretários - são
funcionários públicos sem vín

culo com o município, enquanto que funcionários públi
cos propriamente ditos são aqueles concursados, que
mantém vínculo empregatício com a administração
municipal. Pela emenda, os agentes políticos não têm
direito à férias e ao 13° salário, os vereadores não po
dem receber remuneração por sessões extraordinárias
e os funciónários públicos estáveis não -têm direito ao

.

fundo de garantia, o que é lógico, O contrário seria
um contra-senso, .,

O fundo de garantia surgiu para assegurar aos fun
cionários da iniciativa privada, sujeitos a demissões,
recursos para suprí-Ios até que encontrem outro em

preço. o que não acontece aos funcionários públicos
com estabilidade, Não vão perder o emprego, a não
ser em casos especiais, Mas até aí são meras forma
lidades controladas pelos agentes políticos, O ponto
polêmico reside nas questões dos vencimentos e re

munerações dos próprios agentes, É difícil acreditar
que desconheciam o teor da emenda que proíbe
férias remuneradas e pagamento para sessões ex

troordinórlos.
Numa análise simples, chegamos à triste cons

tatação de que os nossos políticos insistem em agir de
acordo com os ensinamentos do ex-ministro Rubens

Recúpero, "Não temos escrúpulos, O que é bom a

gente fatura, o que é ruim a gente esconde", Basta
um pouco de atenção para concluir que: o que a

emenda trouxe de benefícios aos agentes políticos foi
imediatamente incorporado, enquanto que os cortes
nos privilégios ficaram "escondidos" e "incompreen
síveis", Os vereadores continuaram recebendo por
sessões extraordinárias e prefeitos e vereadores por
férias,

O bom, a emenda permite que os parlamentares
fixem suas próprias remunerações, o que não era per
mitido antes, quando a atual legislatura definia as re

munerações das administrações seguintes, criou-se um
festival de absurdos, As Câmaras de Vereadores pro
moveram uma corrida frenética para reajustar os salári
os, às vezes, em mais de 1 00%, O ruim, o salário des
vereodoresseró definido em uma parcela fixa mensal,
independente do número de sessões extraordinárias,
e as férias não remuneradas de prefeitos e secretários,
foram escondidas,

Para evitar abusos nos reajustes dos vencimentos, Cl
Nação apela para o princípio da moralidade, mas está
difícil, muito difícil.
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Reinventar o amor

Nesta época chamada

de pós-utopia, na qual os
grandes ideais foram implo
dido's ou caíram em desuso,
o que se pode esperar do

ornor. derradeiro ideal que
ainda resiste ao naufrágio?
De onde vem o poder de
sedução dessa idéiq, qual a
chave' de seu segredo?

O amor possui uma gê
nese e uma história, ou seja,
não existe desde sempre e,

como veio a se tornar

padrão, também pode
deixar de sê-lo! O amor foi

inventado, como o fogo, a
roda, o casamento, a me

dicina, o computador, a de

mocrocío e o nazismo,

Apesar do enorme prestí
gio cultural, o amor deixou
de ser um puro momento de
encanto para se tornar uma

rotina, Quando é bom, não
duro. e quando duro. já não
entusiasma.

O que produziu essa situ

ação? O ideal do amor no

qual nos fixamos, herdamos
no romantismo, embalado

por adiamentos, renúncias,
devaneios, esperançqs no

futuro e doces momentos

Carta do Leitor

* José Augusto Caglioni

do passado; tornou-se con

traditório com nossa paixão
pelo efêmero,

Em outras épocas, o

ornor. não se era outro,
como estava relativamente
à prova de crises de esgo
tamento à medida que não
se reduzia à satisfação nar

císico. ao gozo dos prazeres
e das sensações "sern me

mória e sem história",
Por exemplo, entre os

gregos, estava a serviço da

verdade e da pólls. entre os

cristãos, alimentava o po
der de Deus e a inclinação
poro o próximo, a partir da
ascensão da burguesia, sus
tentava os laços de coesão
social.

HOje, privados de ideais

efetivamente importantes,
voltamo-nos para o amor

como quem espera a Arca
de Noé, Mas o dilúvio che:

gou antes.

Hoje, nãó.há mais famnias
duráveis, As crianças têm

um, dois ou três pais e mães.
Os pais que continuam liga
dos aos filhos depois .do
adolescência são descritos

por eles como neuróticos,

Quando chega à vida adul

ta, os filhos não se sentem

comprometidos com os

pais,
O grande investimento

das pessoas hoje é quando
as crianças são pequenas.
Ser pai ou ser mãe se tornou

mais uma obrigação cultu

ral e simbólica de ter uma

família e reproduzir a so

ciedade,

Tornou-se um dado de

satisfação pessoal, de pra
zer. de realização de um cer

to estágio psíquico,
Programa-se os filhoS,

aborta quando quer, e os

têm após comprar um apar
tamento ou um carro, Eles

são um acréscimo de pra
zer que pode-se ter.

E os filhos, no momento
em que deixam de ser

acréscimo de prazer, säo

desinvestidos, entregues de

novo ao mundo técnico,
vão se tornar drogados.

Podemos nos livrar de um

ideal de amor caduco, mas

não estamos livres da ne

cessidade de reinventá-lo,

* Professor

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1. 180. As cartas
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojornaL
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;1"Quem é capaz de afirmar: meu emprego está ga
rantido! Há o rico pobre e o pobre rico, quão valoro
sos aqueles que sentem o drama da situação difícil

que encontram-se muitas tornillos em Jaraguá do Sul

e região, Percebo certa indiferença por parte
daqueles que têm condições, A Rádio Brasil Novo

está desenvolvendo campanha para angariar ali
mentos às comunidades carentes, O trobolho de

veria ser realizado pela secretária da Famnia, com
visita às famnias carentes, orreçcçor-os mangas, sain
do um pouco da teoria, Registra-se constantes vi

oçens a serviço, quem sabe para buscar recursos
ou conhecimento,
É preciso melhorar o atendimento, É humilhante· sair
da Prefeitura com uma cesta bósico.Serlo mais viável
criar o vale-mercado ou sistema cooperativo,"

Jairo Corrêa - Jaraguá do Sul

\

Os textos para esta coluna, com críticas, sugestões e reivindi-

cações, devem conter no máximo dez linhas,
Os textos com mais de dez linhas serão sintetizados pelo

jornal, observando a essência,
O jornal se reserva o direito de fazer as correções ortográfi

cas e gramaticais necessárias.
As cartas devem ser assinadas e com o nome completo do

autor, endereço ou telefone para contato, Os textos sem essas

informações não serão publicados,
As colaborações devem ser enviadas para a Rua Walter

Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha, 89.259-700. Caixa Postal 19
ou pelo tele-fax (047) 370-7919

Arquivo/CP
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Preocupação dos dirigentes petistas no Município é a totmaçào político,
discutindo o estatuto do partido e conscientizando a militância

Corupá - Cerca de 20 pes
soas participaram da ceri
mônia de instalação da Comis
são Provisória do PT, que acon

teceu na sexta-feira (20), na

Sociedade Esportiva Dom
Pedro II. O evento reuniu lide

ranças da região como o co

ordenador microrregional da
legenda, Marco Aurélio, e o ex

candidato a deputado esta
dual, Dionei da Silva, O grupo
pretende organizar o partido e

criar o Diretório Municipal já no

próximo ano,

A Comissão Provisória é pre
sidida pelo eletricista José Mau
rício Mafra, conhecido por Tito
Mafra, ex-maquinista da Rede
Ferroviária Federal, tendo como

vice Carlos Alberto Bosse. A se

cretaria ficou com Noribert Seil,
e João Carlos Gottardi foi eleito
tesoureiro. Para Mafra, a prio
ridade é organizar o partido no

Município e, a curto prazo, apre
sentar-se como alternativa de

mudanças à comunidade,
- Assumimos o compromis-

so de estruturar o

Diretório Municipal
em um ano, Entre
tanto, acreditamos
que isso aconteça
bem antes. Iniciamos
a busca de novos fi
liados e estamos ma

peando as lideran

ças para compor o
futuro diretório - de
clarou, Mafra, acres
centando que os vo

tos dados ao partido

Informativo Semanal da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

sessões ordinárias realizadas nosdias 16 e 19 de novembro, as priricipais ações dos vereadores foram:
Lorita Zanotli Karsten teve aprovadas as indicações: implantação de tubulação na rua Reinaldo Bartei; limpeza da
área verde na altura das ruas Vitor Soteiro e Heinoldo Bartel; solicitação de estudos para viabilidade da implantação e

comercialização de lotes urbanizados e iluminação·pública na rua 508, ria Barra do Rio Cerro. Teve aprovado projeto
que denomina a rua 546 de Jair Baumgantei, a rua 564 de Henrique Reichow e a-rua 531 de Ena Fischer.
José Antônio Schmitl teve aprovada a indicação para isenção do pagamento de cartão de estacionamento rotativo
aos entregadores do município. Elogiou o sistema de senha adotado no Besc e a mudança do atendimento para às
9 horas.
Adernar Possamai ratificou as colocações do vereador José Schmitt, disse ter sido procurado pelo gerente do Besc,
preocupado com as longas filas, destacando ainda o lançamento de cartão que possibilitará muitos pagamentos
extra banco. Informou que dia 27 de novembro o Núcleo de Comunicação da Assoe. Brasileira de Recursos
Humanos iniciará a campanha "Doe um brinquedo e ganhe um sorriso" que beneficiará as 4 escolas mais carentes
do município, solicitando a colaboração de todos para a divulgação.
Maria Elisabeth Matledi teve aprovado o projeto que denomina a rua 1005 de Albina Kogus Piazera. Presidiu a

reunião, dia 18, às 18 horas, da diretoria daAssociação Novo Amanhã.
Pedro Anaclelo Garcia citou a tormaçäo de grupo de trabalho, com a coordenação do Sr. Valdir Watzko, para
agilizar o incentivo à instalação de novas empresas e a permanência dás.atuaís.no município.
Moacir Bertoldi solicitou esclarecimentos à secretaria. competente quanto <\0 red�tor de velocidade defronte a Escola
Canguru. Alertou para o perigo de acidente na rua Jorge CZerniewicz, vistO.Q4ê uma obra estreitou aquela pista,
solicitando a secretaria competente uma maior proteção aos ciclistas e pedestres.
Gilmar Menel informou entrar indicação solicltando isenção da taxa de cobrança de alvará de licença das
associações de bairros.
Carione Pavanello teve vetado o projeto para a instalação obrigatória de bebedouros e sanitários nas agências
bancárias locais.
Niura Sandra Demarchi dos Santos Tez registro da multa ao cidadão, com veículo estacionado, que resultou na

perda de 3 pontos em sua carteira de habilitação, apelando para movimento contrário a isso. Quanto ao atendimento
do Besc, falou da posslbllldade de uma parceria com a prefeitura para utilização de um espaço na antigo prédio.
Alonso Piazera disse estar entrando com projeto de lei, nesta casa, para alterar de 48 CÂMARA
para 120 horas o prazo de justif�cativas de multas de tränsno, e que há falta de MUNICIPAL DE
esclarecimentos para a populaçao quanto a ISSO. JARAGUÁ DO SUL

De Nicácío Gonçalves
CRC/SC 8743/0-0

; =-' Rua Felipe Schmldt, 86 • Fone: 371-3751

Ideologia: Dionei quer formação potittca dos filiados

na eleição de outubro assegu
ram a formação do diretório.

Mafra lembrou que, na

eleição de outubro, embora o

partido não tivesse se mobiliza
do, tampouco feito campa
nha, o candidato a presidente,
Luís Inácio Lula da Silva, e o

candidato a deputado esta
dual foram bem votados. "Isso
nos deixa confiantes no poten
cial do partido no Município.
No ano 2000, os trabalhadores
de Corupá terão um represen
tante na Cãmara de Verea
dores", afirmou otimista.

Para Dionei da Silva, que se

tornou um líder na região, de
pois de conseguir mais de oito
mil votos na disputa por uma

vaga na Assembléia Legislati
vo. a criação do PT no Municí
pio preenche uma lacuna nas

aspirações dos trabalhadores.

do estadual Eni VoltolinL coorde
nador da Escola de Formação do
PPB e deputado federal eleito, e
do governador eleito, Esperidião
Amin.

O assessor especial do Mi
nistério da Fazenda, Cincinato
Rodriguez de Campos, fez pa
lestra abordando o Programa
Nacional de apoio à adminis

tração fiscal dos Municípios.
Voltolini destacou o duplo de
safio da bancada catarinense
na Câmara Federal: atender as

reivindicações do Estado e

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Florianópolis - Mais
de 130 prefeitos e vl
ces do PPB no Estado
estiveram reunidos, na

segunda-feira (23),
para debater os refle
xos das medidas eco
nômicas propostas
pelo governo federal,
analisar a situação a

tuai de Santa Catarina
e as perspectivas do
futuro governo. O en

contro contou com as
.;;__;;;;;;;;;_;;;_;;;;;;;;;--;;;--__-;a;;;;;;--�

_ presenças do deputa-

PPB reúne prefeitos e vices em Florianópolis

"Os trabalhadores estão se

sentindo abandonados pela
política elitista do governo fe
derai e precisam de nova

opção dentro dos municípios",
argumentou, lembrando que a

legenda vai investir na orga
nização e formação política
dos filiados e militantes.

- É preciso conscientizar e

politizar a militância para as

posições do partido. Temos
um comportamento ideológi
co que causa inveja até nos

adversários que, na busca

pelo poder, abandonam na

primeira esquina as orien

tações do estatuto e as ideo

logias que o criou - discursou,
acrescentando que é preci
so identificação com as cau

sas sociais e com a postura
contrária à política neolibe
ral.

compatibilizá-Ias com medidas
de contenção imposta pelo
pacote fiscal. ,"Os prefeitos pre
cisam estar preparados para
apertarem o cinto e acompa
nhar as determinações da eco

nomia", ensinou.
Amin disse que os municí

pios precisam adotar medidas
austeras e investir na criati
vidade para fugir da crise. O
senador lembrou a emenda
constitucional apresentada por
ele que limita os gastos das
Câmaras de Vereadores.

Sua empresa
em ótima formaDEIMAGEM

Hospital Jaraguá
RUA JORGE CZERNIEWICZ, SIN° (HOSPITAL JARAGUÁ)

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

Check-up
VIP��
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Assembléia da Amvali esclarece
sobre emenda constitucional 19,
---------------------------------'

Pela nova regra, prefeitos, secretários e vereadores não têm direito à
férias remuneradas. Vereadores não podem receber por sessões extras

São João do Itaperiú - As

revelações feitas pelo assessor.

jurídico da Assembléia Legisla
tiva. Nelson Serpa, sobre a

emenda constitucional 19 caiu
como uma bomba durante a

assembléia geral da Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu), na terça-fei
ra, no ginásio de esportes, Ser
pa afirmou que prefeitos,
secretários e vereadores não
têm direito à férias remunera

das e ao 13° salário, os verea
dores não podem receber por
sessões extraordinárias e as

prefeituras não precisam reco

lher o fundo de garantia para I

os servidores estáveis,
A emenda 19 faz parte da

reforma administrativa propos
ta pelo governo federal, que
versa, entre outras coisas, sobre
a estabilidade dos servidores

públicos, remuneração dos

agentes políticos - prefeitos,
secretários e .vereadores - e o

fundo de garantia dos funci
onários públicos, Serpa lem
brou que a emenda, de 5 de
junho deste ano, permite que
os atuais legislativos fixem seus

próprios vencimentos. Ele, no
entanto, afirmou que os -por
lamentares precisam estar a
tentos ao princípio de mora

lidade, "poro evitar abusos",
- A emenda visa adequar os

municípios e o estatuto dos
servidores à nova realidade, Os
administradores precisam en

xugar a máquina e promover
as reformos rapidamente -

aconselhou, informando que
os salários dos vereadores
serão fixados em uma parcela
única e esses não podem re

ceber olém do piso, mesmo
com realizações de sessões ex
troordlnórlos. "Não é demais se

fazer quantas sessões ex

traordinárias forem necessárias,
sem a necessidade dos pendu
ricalhos das remunerações ex

tros". completou,
Sobre Ö fim do recolhimen

to do fundo de garantia para

os funcionários públicos es

táveis, Serpa explicou que a

criação do fundo de garantia
tinha como objetivo assegurar
aos funcionários de empresas
privadas demitidos subsídios
até c6nseguirem novo em

prego. "Por que recolher fundo
de garantia para servidores es

táveis se eles não podem ser

demitidos?", indagou, afirman
do que a medida era, no míni
mo, um contra-senso.

A pauta da assembléia da
Amvali continha dez pontos
referentes à administração
municipal. O presidente da
entidade, Orlando Nogaroli.
prefeito de Barra Velha pelo
PMDB, classificou a reunião
de "extremamente posltlvo ".
Na opinião dele, a expla
nação de Serpa conseguiu
dirimir as dúvidas sobre a

emenda, "Estávamos desinfor
medos. As prefeituras estavam

pagando o 13° aos agentes
políticos e recolhendo fundo
de garantia aos servidores es

táveis, e os vereadores esta
vam recebendo adicionais,
Tomara que, de agora em di
ante, isso acabe", declarou.

POSiÇÃO - O presidente da

Fotos, Francisco Alves/CP

Fidélis

Palestra: prefeitos, secretários
e vereadores ouvem Serpa
(detalhe)

Fecam (Federação Catari
nense das Associações de Mu

nicípios), Antonio Carlos Zim
mermann, prefeito de Guara
mirim pelo PMDB, também con

siderou positiva a reunião, mas
diverge das propostas de refor
ma apresentada.s pelo gover
no federal. Segundo ele, a re

forma administrativa foi feita de
cima para baixo sem que os

estados e municípios fossem
ouvidos. "Isso repercutiu nega
tivamente", acredita, infor
mando que, no mês que vem,

a Federação promoverá as

sembléia para discutir a refor
ma odrninlstrotlvo.

Na opinião de Zimmer
mann, se o governo não apre
sentar alternativa para que os

municípios possam reverter o
atual quadro, Santa Catarina
terá uma sobrevida de oito
anos, "Os municípios que, em
1988, optaram pelo regime es

tatutário terão problemas séri
os, A folha de pagamento con
sumirá a receita", prevê, lem
brando que, em 1989, quando
prefeito de Guaramirim, optou
pelo regime celetista (CLT -

Consolidação das Leis Traba

lhistas).

Tucanos reativam diretório de Schroeder
Jaraguá do Sul - lide

ranças do PSDB 8 de outras
legendas convidadas es

tiveram reunidas na noite de

quarta-feira (25), na sede do
PSDB, para formalizarem a

reativação do Diretório Mu

nicipal da legenda, em

Schroeder. O encontro reuniu
cerca de 40 políticos, entre eles,
o deputado fed.eral eleito Vi
cente Caropreso, o ex e o atu
ai prefeito de Schroeder, Hil
mar Hertel e Gregório Tietz

(PFL); o deputado estadual
eleito pelo PSDB Jaime Du-

arte, de Joinville, a vereadora

Nluro dos Santos, recém-filia
da à legenda, e o vereador
João D'Ávila, do PMDB de
Schroeder.

De acordo com o presi
dente do Diretório Municipal
do PSDB de Jaraguá do Sul,
Célio Bayer, a reunião teve
como objetivo reativar o

PSDB em Schroeder, buscan
do a formação da Comissão
Provisória e, no futuro, do
dlre tór!o. "O PSDB já tem
cerca de 60 filiados em

Schroeder. A intenção é tl-

liar outros para crescer e

ser uma alternativa aos mu

nícipes", revelou, fazendo
questão de afirmar- que os

políticos de outros partidos
foram convidados a presti
giar a iniciativa do PSDB,
"Eles participaram da cam

panha do Vicente", justifi
cou,

A Comissão Provisória de
verá ser presidida por Car
mem Tomaselli, tendo como

vice-presidente e secretário,
Willy Boddenberg e Ademir
Piffero

A afinidade do ministro da Justiça, Renan Calheiros, com as

pessoas apontados como os principais envolvidos com os

documentos sobre o conto secreto do cúpula tucano nas
Ilhas Ccvrnon. poderio amenizar o inferno astral de parte da
equipe do governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB),
FHC deve aproveitar o proximidade do ministro com o ex

presidente do Banco do Brasil. Lafaiete Coutinho, com o ex

prefeito Paulo Maluf (PPB) e com o ex-presidente Collor
(PRN) paro exigir uma apuração rigoroso e se chegar aos

mentores e criadores dos tais documentos,

Fio da meada
O PT acuso Coutinho de
tentar negociar os docu

mentos em nome de Molut,
O senador Djalma Falcão,

, do PMDB de Alagoas, disse
que o ex-presidente Collor

procurou o sobrinho, o ex

deputado Cleto Falcão,
pedindo que fizesse o

denúncia, A deputado
Marta Suplicy (PT) afirmo
que os filhos de Maluf o

procuraram paro negociar
o denúncia, Especulo-se

ainda que o dossiê poderia
ter saído dos mãos do

senador Gilberto Miranda

(PFL),

Novelo
Calheiros foi líder do

governo Collor e fez parte
da "tropa de choque"
durante o processo de

impeachment que
acabou afastando o

presidente por corrupção,
Coutinho foi presidente do
Banco do Brasil no gestão
Collor, Maluf e Miranda, e
os respectivos partidos,

sustentaram o governo até
os evidências não mais

permitirem,
É só promover um passeio
de lancho em Angra dos
Reis e os coisas se re

solvem,

Denorex
O vereador Vicente Caropreso (PSDB), deputado federal

eleito, esteve visitando o Congresso Nacional recentemente,
Nos corredores, foi confundido, inclusive pelo imprensa,

com o ministro Renan Calheiros, No auge do crise do gram
po, o ministro está em evidência,

Nós, o povo
Em abril. o Câmara de
Vereadores aprovou re

solução alterando o artigo
154 do Regimento Interno,
que verso sobre convo-

cações extrcordínórlos.
Segundo o novo redação,

os convocações ex

traordinários serão con
vocados "para apreciar
matérias de interesse públi
co relevante e urgente",
Resto conhecer os critérios

que definem uma matéria
como sendo de interesse

público e relevante,
A emendo constitucional 19

põe fim o farra dos gratifi
cações,

Tomara
O deputado estadual
Udo Wagner (PPB)
apresentou à Mew _

Diretora do Assembléia
Legislativa indicação
propondo o implan

tação do programo de
melhoria no atendimen
to do Previdência Social.
no unidade de Jaraguá
do Sul. o exemplo do

que já vem acontecen
do em Joinville e Blu

rnenou,

O programa conta com

recursos tecnológicos e

sistema integrado de
banco de dados, que
agilizam o atendimento,

Bigorna
O vereadór Afonso Piazera (PTB) entrou com projeto pro
pondo normas para O hasteamento dos bandeiras nas

escolas de Jaraguá do Sul, sob o pretexto de patriotismo,
Patriotismo mesmo é omar e respeitar a Pátrio, É preciso

rnols. muito mais do que hastear bandeiras e contar hinoS,

�ADD/Makler�
ÉMAISSEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
l'-IOVO O

Rua: P.residente Epitácio Pessoa, 490 - Centro
f,l'-IUfJtf,Ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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Apevi anuncia Feira Alimentícia
no lançamento da 4a Multifeira

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

Associe-se
Fone/Fax: (047) 371·1044

E·mail: acijs@netuno.com.br

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO REVELA PROJETOS NA ACIJS
O vlce-pretelto e secretário de Planejamento de Jaraguá do Sul. Irineu

Pasold. reconheceu que o redutor de velocidade implantado na Rua Procópio
Gomes e que serviria de modelo para semelhantes que seriam construídos
na cidade, não foi aprovado. "A execução não foi de acordo com o projeto",
explicou, na Aclls. para os empresários, que haviam questionado a

implantação do obstáculo, nesses moldes. Pasold afirmou que a construção
de redutores para conter a velocidade é permitida pelo novo Código de

Trânsito Brasileiro e informou que as lombadas estão sendo retiradas de forma

gradativa, por não serem mais permitidas pela legislação.
Ele disse também que o objetivo é instalar controle eletrônico, mas a

necessidade de um número considerável deles tornam os investimentos
elevados e inviabilizam a aquisição.O custo médio é de RS 30mil.Acrescentou
o vice·prefeito que as obras estão concentradas na Rodovia Waldemar
Grubba (BR·280), na duplicação do trecho da Weg II até a divisa com

Guaramirim. e na urbanização, no sentido Leste·Oeste da Rua Joinville. Com
essas obras estão previstos igualmente investimentos na sinalização da cidade,
para a qual existe uma verba de RS 150 mil. garantida pelo Ministério dos

Transportes.
O secretário de Planejamento confirmou a realização de levantamento

para o projeto de uma rua paralela à JoséTheodoro Ribeiro (Ilha da Figueira),
da Ponte Tavares Sobrinho até a Ponte Antônio Ribeiro, próxima da Weg II.

Existe também plano para reduzir a calha do rlo. a partir da divisa com

Guaramirim; com o aproveitamento do material para sedimentar a futura
base da Avenida Beira·Rio. Irineu reconhece a necessidade da obra, mas
alertou para o volume de recursos necessários à execução. A construção de
mais um trecho da ciclovia, naWeg II, está dentro da proposta da Prefeitura,
conforme previa o projeto original. Na Barra do Rio Cerro, a abertura de uma
rua paralela, partindo da SC·416, em direção ao Centro, com saída nas

proximidades da Ponte João Franzner (da Argi). está no projeto da Prefeitura.

Igualmente a pavimentação asfáltico da Rua João JanuárioAyroso (Jaraguá
Esquerda), do Rio Molha (até a gruta), da Estrada Garibaldi até Santa Luzia.

FEIRA ALIMENTíCIA SERÁ A NOVIDADE DA MULTIFEIRA
A 4° Multifeira . evento que reúne a Feira Industrial da Pequena Empresa

e a Feira Alimentícia/99·, foi lançada no dia 23, na AABB,marcando o início
da comercialização dos estandes. São 70 espaços no Pavilhão "B" para a

indústria,comércio e prestação de serviços e 57 no Pavilhão "A", voltada à
área da alimentação, feira criada por representar um segmento expressivo
da economia de Jaraguá do Sul. "Na Multifeira divulgamos nossa cidade,
nossa economia, nossa cultura e oportunizamos aos empresários uma maior

divulgação de seus produtos e serviços, para a conquista de novos espaços,
ampliando postos de trabalho, com empregos diretos e indiretos a serem

gerados", registrou o presidente da Apevi, Richard Hermann, em seu discurso.
A Multifeira vai acontecer de 9 a 18 de julho e, a exemplo do ano passado,

terá cobrança de ingresso de RS 1,00, concorrendo a um carro, no final.
Shows e eventos paralelos serão contratados pela organização. No
lançamento, o presidente da Acijs, Eduardo Ferreira Horn, enfatizou a

importãncia do turismo de negócios dentro da nova realidade econômica,
lembrando que a Multifeira cumpre esse popel. pela movimentação que
proporciona.O presidente da Fampesc, Haroldo Neitzke, também mcnlrsstou
se na solenidade, elogiando e apoiandO a iniciativa da Apevi.

APROVADO PROJETO ARQUITETÔNICO DA ESCOLA TÉCNICA
A Associação Politécnica de Jaraguá do Sul. através das entidades co

mantenedores • Acíls. Prefeitura, Apevi, CDL, Ferj e sindicatos patronais .,

aprovou,junto com a diretora da EscolaTécnica Federal de Santa Catarina,
Sani de Carvalho. o projeto arquitetônico da futura escola, que será construída
em terreno contíguo ao campus da Ferj. Serão 3.485 metros quadrados,
correspondentes às salas de aula e laboratórios, 402 metros quadrados do
bloco administrativo e mais 216 metros quadrados do bloco de manutenção,
em três pavimentos. A obra está orçada em RS 2,4 milhôes (incluídos os

equipamentos laboratoriais). O projeto segue agora para Brasnia, ao MEC,
para a confirmação dos recursos, através do Proep (Programa de Expansão
da Educação Profissional).Metade da verba virá do orçamento do Ministério
da Educação e metade do Banco Mundial.

A intenção é começar a obra física no início do próximo ano.

BANCO AMERICANO OFERECE LINHAS DE CRÉDITO
O FBN . First National Bank of New Eng/and ., através de representante

credenciado, apresentou aos empresários de Jaraguá do Sul. na Acijs, os
programas de financiamento que dão acesso à linhas de crédito para a

importação de bens de capital e rnotérios-prlrnos norte-ornerlconos e poro
exportaçôes aos Estados Unidos. O FNB atua em países emergentes, como o

Brasil. e opera via Banco Central. direto com os EUA sem intermediários. Os
programas são estruturados para incentivar as importaçôes e exportações
entre o Brasil e os Estados Unidos, com garantias de instituições financeiras
americanas privadas e federais. Suas taxas de juros são praticadas nos EUA
sem necessidade de garantias reais.

Algumas empresas do Estado já operam através desse banco.

Edson Junkes

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

Organizadores estimam que 60 mil pessoas visitarão a feira,
que deverá movimentar algo em torno de RS 7 milhão

Jaraguá do Sul - A Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas doVale do Itapocu)
lançou oficialmente na noite
de segunda-feira (23), na

AABB (Associação Atlética
Banco do Brasil), a 4° Multifei
ro. que deve acontecer de 9
a 18 de"julho do próximo ano,

no Parque Municipal de Even
tos. A novidade ficará por
conta da Feira Alimentícia,
que substituirá a Feira da Pron
ta Entrega, que por sua vez

substituiu a Feira da Malha
neste ano. A organização tra
balha com a estimativa de
movimentar algo em torno de
RS 1 milhão nos dez dias da
feira.

Segundo o presidente da

Apevi. Richard Herrnenn. a
Feira Alimentícia vai incluir
todo o setor de alimentação,
desde máquinas até ernbo
lagens. "O objetivo maior da
Multifeira é divulgar o Municí
pio, seus produtos e serviços,
além de gerar ernpreçosdlre
tos e indiretos durante a reo

lização, mas é preciso incen
tivar os setores com potencial
de arranque", argumentou,
acrescentando que levonto
mentos realizados apontam
que a maioria das empresas
da região está ligada ao

ramo da alimentação.
De acordo com ele, a 3°

Jaraguá do Sul . O Grupo
Weg doou RS 81 mil ao FIA

(Fundo para a Infância e A·

dolescência). Os recursos

serâo usados na construçâo
do Centro de Apoio ao Ado
lescente e Família, projeto da
Secretaria da Família que pre
tende dar assistência aos a·

dolescentes em situação de
risco e família e demais pro
gramas da .pasta como a

Casa de Apoio ao Adoles
cente, Procad (Centro de Pro

teção à Criança e Adotes

cente) e Projeto Cidadão.
Os' projetos contemplados

atendem cerca de 300 cri-

Realista: Hermann durante o lançamento da Multifeira

Rua Felipe Schmldt, 86 • Fone:_371-3751

Multifeira movimentou apro
ximadamente RS 850 mil, cer
ca de 15% abaixo da expec
tativa para o próximo ano. A

Apevi está investindo cerca

de RS 300 mil para a realiza

ção da feira. Para a próxima
edição, os organizadores es

peram receber a visita de 60
mil pessoas, 30% acima do
número registrado este ano,

quando 46 mil pessoas visita
ram os estandes da 3° Multifei
ra. "Estou estimando um públi
co baixo para não ter surpre
sas desagradáveis", justificou.

A comercialização dos
estandes está sendo feita

pela Rosani Promoções. Os
preços variam entre RS 70,00

onças e adolescentes. O Cen
tro de Apoio ao Adolescente
e Fomíllo. que será iniciado em

meados de 1999, atenderá 160
adolescentes, de 12 a 18 anos.
A casa vai desenvolver ações
preventivas e contará com bl
blioteca, ginásio de esportes,
auditório e parque arborizado.
A Casa de Apoio ao Adotes
cente, na Vila tenzl abriga 40

jovens entre 12 e 18 anos, em

meio período.
O Procad, no Jaraguá Es

querdo, atende em média 40

crianças e adolescentes até 18
anos, em situação de risco so

cial e pessoal, por semana.

a RS 100,00, o metro qucdro
do, para associados da Ape·
vl, e entre RS 80,00 a RS 120,00
para não sócio. Os exposi
tores que adquirirem os

estandes até 15 de dezem
bro, com pagamento no mes

mo mês, terão desconto de
10%. Os controtos assinados
entre 16 de dezembro e 31 de

janeiro gozarão de 5% de des
conto.

ATRAÇÕES - A 4° Multifeira

promoverá shows todas as

noites e baile nos finais de se·

mana. O ingresso - RS 1,00 .

dará direito aos shows e a um

cupom para concorrer a um

Corsa zero-quilômetro no final
da 4° Multifeira.

Com programas de orientação
e apoio sócto-fornillor. pro
teção e abrigo provisório. O
díretor-presldente da Weg, De
cio Silva, informou que a

doação faz parte da política
de apoio a projetos educacio
nais e culturais na região, con
tribuindo para a formação dos

jovens.
. Estamos investindo no tu

turo de Jaraguá do Sul. No que
a cidade tem dEl mais valioso.
Cada criança atendida vai se
tornar um adulto capaz de
contribuir para o desenvolvi
menta de nossa cidade . de-

- clarou.

Contabilidade Geral·

Registro de Empres /

Orgãos de Classe •

Grupo Weg doa R$ 8 r mil ao FIA para programas sociais

ANO

�})
I

MARLIAN
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Sua confiança:
nossa maior conquista.
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CRITÓRIO CONTÁBIL MARLIAN SIC LTOA.
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Conart Arquitetura e Design é a

vencedora do concurso do Cejas
---------------------------------

Projeto será utilizado na construção do novo prédio do Centro

Empresarial. Início das obras está previsto para o próximo ano

Jaraguá do Sul - O antepro
jeto da empresa Conart Ar

quitetura e Design foi escolhi
do para ser usado na cons

trução do Cejas (Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul).
que será construído no início do
próximo ano, no terreno anexo

ao prédio do Centro Cultural.
no Bairro Czerniewicz. O anún
cio foi feito pelo presidente do

Cejas. Eduardo Horn. durante o

35° Encontro de Empresários, na
noite de quarta-feira (25), no
Clube Atlético Baependi.

O segundo anteprojeto foi
da empresa SPL Arquitetura e

Construções, e o terceiro
colocado foi da arquiteta Si
mone Mattedi, presidente da

Associação dos Arquitetos e

Engenheiros de Jaraguá do Sul.
O Cejas abriu concurso públi
co para escolher o anteproje
to da construção do novo pré
dio da entidade. A área a ser

construída será de aproxima
damente dóis mil metros qua
drados e "deverá estar em har
monia com a arquitetura do
Centro Cultural".

O novo empreendimento
terá, além de salas de reuniões,
o Balcão Sebrae, SPL e CDL,
salas para treinamento e au

ditório. O projeto urbanístico

prevê estacionamento para
cerca de 350 veículos, urba
nização e ajardinamento no

terreno de propriedade da
Prefeitura.

PALESTRA - Paralelamente à

divulgação do concurso. o es

pecialista em relações hu
manas, Renato Pereira, fez pa
lestra com o tema "Negocian
do com bom hurnor". Durante

quase duas horas, Pereira ensi
nou como vender utilizando o

bom humor para convencer.

"O mau humor só prejudica as

negociações", apontou.

Vencedor: Horn parabeniza o representante da Conart

Ele justificou o teor da pa
lestra afirmando que a in

tenção é tentar apresentar
uma nova mecânica nas

relações comerciais. "Com o

fim da inflação, o dinheiro dos

compradores vale mais e é

exigido mais competência",
reforçou, acrescentando que
o humor é usado como catar
se.

O presidente do Cejas. E-

duardo Horn, disse que o ob

jetivo da palestra foi "promo
ver um encontro descontraí
do". Sobre as declarações de
Pereira de que Jaraguá do Sul
se destaca como pólo indus
trlol. Horn disse que a classe

empresarial tem como de
safio manter o crescimento
sustentável. gerando riquezas,
emprego e impostos para a

manutenção da cidade.

Vitório A. Lazzaris
Sr

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

Advo.cacia voltada para
Pessoa Física

•

•

•

•

Previdenciária
Trabalhista
Consumidor
Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303 - Fone 372-1846

Na noite de quarta-feira (25), no Hotelltajara, foi empossada
a nova diretoria da Associação das Imobiliárias de Jaraguá
do Sul para o biênio 1999/2000.
A presidência ficou com HumbertoWolf, que substituirá Almir
Ideney Menegoffi. Rol/y Bruch foi eleito vice-presidente, Dal·
ma Salai, diretora de Vendas; Sérgio Faustino Girol/a,' diretor
de Locação; Adjair BaIsaneIli, diretor Sócio-Cultural; Renato
Piazera Júnior, diretor de Loteamento; Cecília Silveira,
secretária; e Dieter Jansen, tesoureiro.

--------l
o A CDL (Córnoro de Dirigentes Lojistas) definiu o horário de I
funcionamento do comércio para o mês de dezembro e iní·1
cio de janeiro .. com exceção de supermercados. I
Do dia 1 ao dia 4, normal. das 8h30 às 19 horas. I
Sábado, dia 5, das 8h30 às 13 horas. I
Domingo, dia 6, das 14h30 às 19 horas.

IDe 7 a 11, das 8h30 às 20 horas.
Sábado, dia 12, das 8h30 às 13 horas. I
Domingo, dia 13, das 14 às 19 horas. I
De 14 a 18, das 8h30 às 21 hords. I
Sábado, dia 19, das 8h30 às 16 horas. I
Domingo, dia 20, das 14 às\ 19 horas.
Nos dias 21, 22 e 23 o comércio funcionará das 8h30 às 22 I
horas. I
Dia 24, das 8h30 às 13 horas. I
Nos dias 25, 26 e 27 estará fechado. I
De 28 a 30, horário normal. das 8h30 às 19 horas. IDia 31, das 8h30 às 13 horas.
Nos três primeiros dias de 1999, o comércio estará fechado. I

.

I
O A Acias (Associação Comercial. Industrial e Agrícola de I
Schroeder) promoveu, na noite de segunda-feira (23), no salão I
da Igreja da Paz, palestra com o engenheiro agrônomo José
Demarchi, agente de desenvolvimento do escritório da Epa-I
gri (Empr.esa de-Pesquisa Agropecuária' e de Extensão Rural I
de Santa Catarina), em Jaraguá do Sul. com o tema: "Moti'l
vação - Tendências atuais e globalização". I

O A Secretaria de Administração e Finanças divulgou o re-li
passe do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços) de novembro, RS 2 milhões, o melhor do ano. I
Em relação ao mês anterior; quando o Município recebeu algo I
em torno de RS 1,6 milhão, considerado o mais fraco, houve I
acréscimo de 20%. I
Na média anual. registrou-se aumento de 9%.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
lo
I ditório do �enai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industri·1
I 01), em Jaraguá do Sul, acontece a formatura dos olunos doS I
Lcursos técnicos especiais em confecção. j
---------------------

Na próxima sexta-feira (4), a partir das 20 horas, no ool
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Regularização de loteamentos
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do Sul

enviou à Fatma (Fundaçáo do Meio Ambiente) 29 projetos de re

gularização de loleamentos, dos 52 que já tiveram o levantamen
to topográfico concluído.
A Fatma enviará técnicos para vistorias dos loteamentos in loco.

Caso sejam aprovados, será expedida a licença ambiental prévia.
O processo faz parte do programa de regularização de loteamen
tos no Município. Para se tornarem legais, os loteamentos necessi
tam de autorização da Fatmo.
O próximo passo será o registro dos imóveis em cartórios.

Jaraguá do Sul é o único município da região a realizar esse tipo
de trabalho.

Sine
O Serviço Nacional de Emprego, que funciona no antigo prédio
da Prefeitura, na Praça Ângelo Plozero. está atendendo das 7 às
13 horas.
A responsável pelo órgão, Henrietta Neves, informou que no dia
30 o atendimento será até às 11 h30.
Nos dias 1 e 2 de janeiro não haverá expediente.

Ônibus
o prefeito de Jaraguá do Sul, Geraldo Werninghaus (PFL), infor

l mou que, após a conclusão das obras do terminal rodoviário ur

I bano, na Praça do Expedicionário, a Empresa Canarinho, respon
I sável pelo transporte coletivo no Município, deverá implantar o

sistema circular.I ASecretaria de Planejamento estuda a possibilidade em criar três
I áreas de circulares com ponto de conexão no terminal urbano.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Incentivo
oCentro Municipal de Educação Infantil Edson Theilacker, de Jara
guá do Sul, foi uma das 242 escolas catarinenses a ser premiada
pelo programa Hortas Escolares, um trabalho integrado das secre
tarias estaduais de Agricultura e Educação, Epagri (Empresa de
Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de Santa Catarina),
prefeituras e Souza Cruz.
Além da premiação por ter se destacado nas atividades propos
tas este ano, a escola jaraguaense vai receber cheque de RS
500,00.
O proçrcmo envolveu 3,7 mil escolas e 120 mil alunos, que
produziram 260 toneladas de hortaliças.

Contrato
A Prefeitura de Jaraguá do Sul deve prorrogar por mais um ano o

contrato com a Engepaso, empresa responsável pela coleta de:
lixo e limpeza das ruas. O contrato vence no dia lOde janeiro.
O anúncio foi feito durante a semana pelo secretário de Desen
volvimento Urbano, Valdir Bordin. Ele disse que a prorrogação se

deve ao fato do Município não ter como fazer o serviço e para
nova licitação não há tempo hábil.
Poro ele, o custo com a terceirização - média mensal de RS 110 mil
-é mínimo comparado com o volume executado.

Asfalto'
Segundo dados da Prefeitura de Jaraguá do Sul, este ano serão
asfaltados 37 quilômetros de ruas, o equivalente a todo trabalho
reQlizado nos quatro anos da administração passada.

'Revista Expressão' confere o
23 empresas prêmio de ecologia
---------------------------------

Destaque da sexta edição ficou por conta dos projetos de educação
ambiental, que responderam por cerca de 30% dos inscritos

Solenidade: Eduardo Martins discursa durante entrega dos prêmios

Jaraguá do Sul - Mais de consciência e o respeito dos
500 pessoas, entre empresári- empresários com as questões
os. ambientalistas e dirigentes ambientais. "Hoje, há uma

de órgãos estaduais e fede- tendência geral em voltar-se
rais ligados ao meio ambi- poro os cuidados com o meio
ente, estiverorn reunidas no ambiehte. Sentimos que os

início da tarde de ontem, no empresários estão cons-
Parque Malwee, na entrega cientes em relação dos pra-
do sexto edição do Prêmio Ex- blemas. Acabou aquilo de
pressão de Ecologia. Neste cuidar do meio ambiente
ano, 68 empresas dos três es- para ficar de bem com a mí-
todos do Sul do País se ins- die". declarou.
creveram no concurso, que Martins acredita que a so-

premiou 23 em nove catego- ciedade está num processo
rias. A distinção máxima, Prê- de democratização que per-
mio Fernando Luiz Prandini, fi- mite visualizar um horizonte fo-
cou com a empresa Sonepar, vor'ável à preservação ambi-
do Paraná, que desenvolveu ental. "Estamos assistindo

programa sobre educação constantemente provas de
ambiental. atitutes conseqüentes e res-

O prêmio se consolida ponsáveis para com o meio
como o mais importante in- ornbíente". disse. Na opinião
centivo e reconhecimento no do presidente da Fatma
desenvolvimento de projetos (Fundação do Meio Ambi-
de preservação e controle ente), Vladimir Ortiz, o prêmio
ambiental do Brasil. Para o é outra forma de cuidar do
presidente do Ibama (Institu- meio ambiente. "Deixamos
to Brasileiro do MeioAmbiente de aplicar as penalidades
e Recursos Naturais Reno- para premiar as iniciativas de
váveis), Eduardo Martins, o
prêmio é de grande importân
cia, à medida que expressa a

T ARTEB
Você está procurando a 8otoa-rte?
Pois ela mudou! Está agora com sede própria para melhor

lhe atender com caseados, picuetas, apl icações de
botões em ge'ral e fabricação de cadarços.

NOVO
, ENDEREÇO

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

apoio ao meio ambiente. E
isso tem revertido o quadro",
revelou, acrescentando que
o prêmio acaba contribuindo
com os projetos de preser
vação ambiental à medida

que incentiva outras ernpre
sos a investir e desenvolver

programas ambientais.
- Os recursos federais, em

sua maioria, vão para os es

tados do Norte e Nordeste,
mas os resultados mais signifi
cativos na preservação do
meio ambiente estão no Sul
do País - afirmou.

O empresário WandérWe

ege, anfitrião do evento, disse
que o principal motivo para
que o Parque Malwee fosse
escolhido para sediar a entre

ga do Prêmio Ecologia 98 é a

implantação do aterro

ecológico industrlot na em

presa, o segundo em Santa
Catarina. Nesta sexta edição,
a empresa Malwee não par
ticipou. Nö ano passado, foi
uma das agraciadas, rece
bendo o prêmio no Palácio

Piratininga, sede do governo
gaúcho. "Ficaria estranho se

fôssemos contemplddos com
algum prêmio, já que estamos
sediando o evento. Mas no

ano que vem, vamos partici
par, com certeza", adiantou.

Ele acredita também que
o Prêmio Expressão de Ecolo

gia contribui decisivamente
para a conscientização na

educação ambiental. O
evento foi um presente ao

Parque Malwee - numa área
de 1,5 milhão de metros qua
drados =, que está comemo

rando 2D anos.

,--------------------,
I Categoria

" Vencedor'
'.

Estado I

loo� ��� � I
I Empresas Piso Florestal PR I
Iinstituição pública Sonepar PR I
I Recuperação

de áreas degradadas Prefeitura de Pinhais PR
Turismo e qualidade de vida Ilha de Porto Belo SC

I Agropecuária Chapecó Alimentos SC
I Manejo florestal Klobin PR

I Produto verde Popel Terra SC

I Marketing ecológico Coopercentral SC

I
Entidade de classe sindical PR

I Controle da poluição
I Papel e ceh;Jlose Igoras' SC

I EletroEfletrônico
' Icotron (Siemens) RS

Petroquímico ' DSMcElastômeros. RS
'

I Distr. deriv de petróleo eôlcool Ipiranga PR
I Autopeças

..
'

Bosch PR

I Cerâmica. .

Oxford se

I Couro'e colçoôos- '(
'Azaléia, RS

IMneraçõo Sulcatorinense SC

I
Metalurgia Soprano RS
Alimentos Sadia SC

I Laminação de alumínio Alcoa SC

I Gestãp;:rnunic.de r�síduo§ sólidos .... FUrild,PedroBronca SC

!_lêxtil '- ..............

Kqrsterk S� _j
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DROGARIA VIDA E SAÚDE

Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

CDr. 9lcgr 91ideki <Jtodrigues da ui/Da

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

aniversário.

Aberto de �8unda a

sextafeire eté às 20 horas.
Calçadão, 364-c/estacionamentoanexo-não fechamosparaalmoço

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

Rua 'Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-7861

Rua Mal. Floriano Peixoto, 35 - Centro

Jorcçuó do Sul - SC

Fone(047)371-5800

Em bonita cerimônia na Igreja
Nossa Senhora do Rosário (Rio
Molha), especialmente decorada
pela equipe da loja Coisas &

Coisinhas, sábado passado,
Neimara e Rafael assumiram
compromisso matrimonial: Após o

ato religioso, os convidados foram
recepcionados na Sociedade
Vieirense. A noiva éfilha de
Carmelo e Gertrudes Pasquali, e o
noivo éfilho âe Enilson e Elisabet
Vasques

-.· •••<b(J)RRBI� ••·.D(j) •• ·••M();---CELSO L
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A Interimóveis (Intermediâria
de Imóveis) recepcionou

grande número de convidados
para comemoraros 13 anos de

atividades no ramo imobi
liário. A proprietária Cecilia

Rohling Silveira, com seus

colaboradores É/son, Cláudia
e Samira.foram os anfitriões

dafesta .__-------------t
EdIooriJunkes

ollil••••8fOi

(gerente do

supermercado
Breithaupt, da
Walter Mar

quardt) em

�if:I�!I���lílÍ��r
dáS 23·Mt;j$/AmMbl (�8),
Ê�$tã Ç9�mtY� ��OO 199ro

Virgilio e Hilária Moretti (Mo
Automóveis) nos salões do C

Atlético Baepe

Trocaram alianças na mão esquerda,
sábadopassado, na Igreja Nossa Senho/l
da Conceição/Lagoa da Conceição
(Florianópolis), Kathia Regina e Eidtr.

Os convidadosforam recepcionados no

Paulo Ramos Esporte Clube. A noiva i

filha de José Carlos e Maria Elisabet/Ji
Araújo, e o noivo de VlCtorino (in

�=�=--___:��==:::::=:.:::::.J' memoriam) e Ondina Stringari

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 Crianças
- Tratamento Preventivo e Interseptivo
- Tratamento Ortopédico Facial

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

Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege, so
30 andar - Jaraguá do Sul - SC, Tel: 371-0421 e 372-1279
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Tecelagem Gumz crescendo

no setor de decoração
Empresa investe em qualidade e comemora 30 anos de história
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Pronta Construções garante
qualidade e retorno

Empresa se preocupa em oferecer uma estrutura de qualidade para a comunidade jaraguaense

Com o objetivo de administrar e

construir, em sistema de condomínio

fechado, a Proma Construções e

Planejamento, empresa criada com

espírito empreendedor, já construiu
uma área total de 19,5 mil metros

quadrados e possui em construção
43,3 mil metros quadrados, repre
sentando 266 unidades.

Com 152 unidades entregues, a

empresa tem como principal ati
vidade administrar edificações em

sistema de condomínio fechado, ou
seja, a obra a preço de custo, que
possibilita aos investidores adqui
rirem os imóveis numa condição de
investimento mais acessível, faci
litando também a aquisição de mais

apartamentos.
Trabalhando com transparência, l'

a empresa possibilita que os clientes

acompanhem todos os passos da

construção, oferecendo a segurança
I

do investimento. Possui uma equipe
de mais de 100 funcionários diretos
e 40 indiretos, entre técnicos, en

genheiros e operacionais, exigindo,

assim, o melhor possível, como tam
bém facilitando a participação em

cursos e treinamentos visando pro
dutividade e qualidade.

Com experiência de quase dez

anos, a maior preocupação da empre
sa está em oferecer uma estrutura de

melhor qualidade, acompanhando as

exigências do mercado e executando

rigorosamente as especificações téc
nicas descritas no memorial descriti

vo, de acordo com o padrão de qua
lidade da edificação, dando a liberdade
de melhorá-lo se os condôminos as

sim o desejar.
De acordo com o engenheiro Pau

lo Obenaus, "nós só trabalhamos com

arquitetos e engenheiros de gabarito,
privilegiando os profissionais de Jara

guá do Sul", e completa: "Sempre in
vestimos em equipamentos e ferra
mentas modernos e de alta tecnolo

gia", conclui.
Para maiores informações, con

sulte o site: www.proma.com.br,
e-mail: proma@proma.com.br ou

pelo telefone 371-6310.
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Mal'\Nee: abraço de luzes
Fotos: Edson Junkes

I
11111.111_111111111111

o cenário: "O Bosque encanta
do do Papai Noel", um espetáculo
de luzes, vozes e danças.

A platéia:. cerca de cinco mil

pessoas maravilhadas com a bele
za criada pelos funcionários da Mal
wee Malhas em homenagem ao

Natal.
A emoção: o sentimento natali

no que envolveu a todos. Com mais
intensidade quando um anjo subiu
ao som da música "Noite Feliz", in
terpretada pela cantora Simone.

Somente tentando descrever o
cenário, a platéia e a emoção pode
se relatar o que aconteceu na noite
de sábado, dia 21 , durante a inau

guração da iluminação de Natal

preparada pela Malwee.
Antes de acesas as luzes, e a

bertos os portões para que o públi
co pudesse conhecer o Bosque do

Papai Noel, a Orquestra da Scar

(Sociedade Cultura Artística) e o

Grupo de Dança Galpão Saúde de
ram um showaparte. Crianças de
senvolvendo as coreografias, ves
tidas de anjos e com gorros natali
nos, encantaram bs visitantes.

O efeito mágico das luzes que
enfeitavam as três casas do

bosque, os duendes e o Presépio
contagiaram a todos, que não tive
ram como definir a emoção.

O empresário Wandér Weege
traduziu a emoção e o espetáculo
proporcionado aos jaraguaenses
numa frase: "É o espírito da Mal
wee, para que as pessoas sintam
o nosso abraço",

Zimmer
I"

MOVEIS
EMFERRO

Rua Campo Alegre, 196
Ilha da Figueira

Jaraguá da Sul- SC

TELEVENDAS:

370-1212

: _IIII�I Estofados
. .'

m .� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

TELEVENDAS: 371-3466
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Confira aHistória

"A "História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapoeu

HÁ8ANOS
- Em 1990, � Associação Assistencial para Idosos "Lar das Flores"

inaugurava as suas instalações, na Rua Luiz Kienen, 253, nesta cidade. A

obra possui uma área com toda infra-estrutura: refeitório, cozinha, capela,
lavanderia, área de serviço e lazer, oficina e jardins. Com uma capacidade
para abrigar cerca de 100 pessoas idosas que não podem viver sozinhas ou

em companhias de seus familiares, o "Lar das Flores" foi construído com o

apoio financeiro dos poderes públicos estadual e municipal, da Fundação
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e comunidade jaraguaense. O
objetivo da entidade é de integrar, proteger e assistir o idoso, aproveitando
seus conhecimentos e experiências.
- Jornal de Joinville anunciava o logotipo da Schützenfest como sendo a

Festa do Tiro, quando é a Festa.dos Atiradores: A língua alemã pode pregar
ciladas e é preciso ficar atento a um tropeço ... já foi corrigido. Amém!

HÁ6ANOS
- Em 1992, uma grande mortandade de peixes apareceu boiando às centenas

no Rio Jaraguá, o segundo maior rio da região, provocando a indignação
da comunidade local. Eram peixes de várias espécies, inclusive das mais

resistentes, como bagres, jundiás, tilápias, traíras e carpas que, se ainda
não estavam mortos, procuravam respirar com dificuldade o ar da superfície.
A Fatma (Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente) estava
no local e colheu amostras. Os resultados das análises constataram baixo

teor de oxigênio, o nível de PH estava em 0,9%, quando o normal seria

estar entre 6 a 9%, como inf.ormava a coordenadora regional em exercício

do órgão, Ieda Araújo Figueiredo. O laudo técnico, a depreciação de

oxigênio aconteceu devido a uma explosão da população de bactérias pela
decomposição em excesso de materiais orgânicos.

HÁ4ANOS
- Em 1994, aconteciaa Boda de Ouro de dois portugueses no "Lar das

Flores". Ele, Gustavo Coelho (77), filho de Abílio e Laurinda Rodrigues,
nascido na Ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, e ela, Maria de

Jesus Oliveira, paraense (72), filha de Manoel Luiz'Oliveira e Deolinda da

Silva, portugueses de Murtosa, próximo da Praia Estarreja, na cidade de

Porto, Portugal. Casaram em Belém do Pará, na Catedral da Sé, e cerimônia
oficiada pelo cônego Américo Leal, e tem uma filha, SôniaMaria, contadora
e advogada na cidade portuária de São Francisco do Sul. Gustavo trabalhou

50 anos, 32 como gerente da Importadora de Ferragens S.A. e mais oito,
gerenciando na Portuense Ferragens e outras ocupações. Dona Maria fez o

Conservatório "Carlos Gomes", com formatura no Teatro da Paz, em 1944,
e coube a ela fazer a abertura do programa de colação, tocando a peça de

Villa-Lobos.

HÁ2ANQS
- Em 1996, a coluna "Raízes da Tradição" comentava a Cavalgada, numa
das edições do CORREIO DO POVO. Era a primeira cavalgada organizada
pelo Piquete Estampa de Taura, com trajeto de saída a Pousada dos

Cavalos (Ilha da Figueira) até o CTG Tropeiros do Vale (Fazenda São

João), tendo como cavaleiros Rudiney Santos, Clediney Santos, Rafael
Santos, Antonio Correa (Tonico), Pernambuco, Adalto Junior, SandroWille,
João (Pão e Vinho), Lucio Marcon, Dialmei (Negão), Chalinho com o seu

filho, onde foi feito um jantar e teve um bate-papo entre os cavaleiros e o

pessoal da fazenda. No domingo, era realizado passeio a cavalo pela fazenda
e, após o almoço, a comitiva voltou até a Pousada dos Cavalos, tendo sempre
por perto um caminhão de apoio do Moinho Jaraguá. A comitiva agradecia
ao senhor Hélio Emmendoerfer e todo o pessoal da Fazenda São João pela
recepção e hospitalidade.

-

REMINISCENCIAS

RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (140) -APONTAMENTOS

A Certidão de Óbito, abaixo reproduzida, é mais um

precioso documento do acervo do ex-vereador

Faustino Girolla, que certifica o falecimento de seu

irmão Luiz, ocorrido em 18-12-1921, aos três anos de

idade, natural de Jaraguá, testemunhado por João
Müller e João Bertoli, registrado àfl. 191v. no livro n°

3 dos Registros de Óbitos, sob n° 61, a cargo de

Venâncio da Silva Porto, escrivão de Paz e Oficial do
Registro Civil do 2° Distrito de Paz da Comarca de

Joinville, Estado de Santa Catarina, Brasil, e assinado

por Arthur Müller, como se vê do documento abaixo:

"emulei" da SUVIt: Po,.to, Escrivl:iô de Paz e Official-do
Registro Civil do 2. Distrieta de 'Paz da Comarca de ióbiville.· Estado
de Santa.Catharina,Brasil.'

. '.' ..

. Certifico que á·folhaY:?/.-?"..:.dÕ li;ro N. o.� dos R��tros d�
Obitos consta o de "F:��..

.

.

,
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registrado sa.b Iv. '"'.4{/./allecido á .'.4/.'. (Je�;;d�. ;nil H

.. �.t;?:-:-:d.: .. '!'):••• �.�.� •.• � •.•� ••.•••• .çL ..• ��.�.::::"!'1:�.::'=.: �.m�.:.: _�.;: =: ..
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com a idade
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lavrador

H'" ••..••••••.. "'=:-: .

:::::unte
...=�.=�� ..�....:.���.:·........ ·:.

falleceu .,��� a."'.: .. H 777!.HU H .. ;;:;._U.H .. H H .. U ..

foi sepultado no cemiteríode�.�� .. H •.•.•:H •• H.�.H . H.HW.,=-,

�nr��.������::.:����
residentes nesie _di.s_!!:!cto.•�erid� é uêrdade e doufe.

;araguaJ) ae.: ... . ...�.de 192.(
o Escr.ivao âe Paz e Olfieial'do R,gi,lro Oi.il:
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por Egon Iagnow

Os meios de transporte de tração animal foram os utilizados

em larga escala'antes da invenção e popularização dos

veículos motorizados. Transportar pessoas e mercadorias era

a sua função. Contudo, imagine-se o desconforto e a

morosidade, Mas para uma época e para gerações que não
viviam sob a psicose da pressa, que não tinham como lema

de sua vida o adágio inglês Time is money (Tempo é

dinheiro), para quem valia mais o ser do que o ter, isto não

importava muito. Nos primórdios da colonização, aqui em
Jaraguá do Sul, este era o cenário: carroças e troles cortando

as nossas estradas e ruas em todas as direções. Os carros
eram os intrusos. Os tróles, até o início da década de

sessenta, ainda faziam a vez de carro de praça (táxi). Hoje,
estes e as ferrarias saíram de cena, dando lugar ao carro, às

concessionárias de veículos e às oficinas mecânicas. O

trotear dos cavalos foi substituído pelo ronco dos motores.

Hoje, apresentamos duas fotos de ferrarias. Não temos a

identificação. Gostaríamos que, quem puder identificá-las,
entre em contato conosco. Ficaríamos gratos poder fazer

mais este registro para a história. L:;:=:::=';'':;;''��===

t .

,

._--

rDf1l�
LOJAS E SUPERMERCADOS �IBREITHAUPT

.

I
A cada R$10,OO em compras, grátis um cupom. Casa no valor de R$ 25.000,00. Fotos Ilustrativas. Cert de autorização: MJ/01/05/156/98. *Os automóveis serão dlstribuldos confonne o regulamento.'
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55 ANOS A PEDIDO

Breve história da Sociedade Desportiva Acaraí (IV) Vítimas dofuracão "Mitch"
Os consulados daGuatemala, Honduras, EI Salvador, Venezuela

e Costa Rica, sédiados em Porto Alegre, preocupados e cientes
das dificuldades em que se encontram alguns países da América
Central que foram atingidos pelo furacão "Mitch", que assolou de
forma avassaladora, principalmente as populações carentes, apelam
a este meio de comunicação no sentido de divulgar as possibilidades
de ajuda aos nossos co-irmãos.

Tratando-se de uma tragédia que vitimou um número ainda
incalculável de pessoas, deixando grande parte da população
desabrigada e com as conseqüências de saúde ainda por advir,
qualquer quantia, por menor que seja, será muito bem-vinda.

Para tal, foram abertas contas correntes específicas para cada

país atingido, de forma a facilitar e agilizar a ajuda tão esperada.

CONTAS PARA DOAÇÕES:
Guatemala: Banco de Boston

Agência Lago Sul - Brasílía_
Conta n": 46572502

Na fala do presidente Ivo dos

Anjos, em 18 de outubro de 1998, fez
a saudação aos convidados e sócios,
não deixando de relembrar os heróicos
feitos do clube que nasceu em 3 de

agosto de 1943.

" A vida social e esportiva, até o ano

de 1954, corria bem, quando, subi
tamente, o glorioso Acaraí fica sem

campo para mando de jogos. Ocorria
que os Emmendoerfer ocupavam
aquela vasta área onde o clube havia

recebido o direito de instalar o campo
de esportes.

Passou, então, a jogar em outros

estádios das redondezas, e como a

ética do esporte é respeitar os

adversários fora das pugnas, assim
aconteceu que o seu mais sério

adversário que costuravam o Fla-Flu

em nossa cidade, passaram a alugar o
Estádio do Baependi para mandar os

seus jogos.
É difícil imaginar a luta que a

sociedade teve que suportar, para
adquirir uma outra faixa de terra e

convertê-la em campo para a prática
do futebol.

Mas chegou um tempo, e foi em
3 de fevereiro de 1957, quando o

presidente Lindolfo Maba inaugurava
o novrfcampo, que é a ampla área de

terra, onde se localizam, hoje, as ins
talações do Sesi (Serviço Social da

Indústria) e Senai (Serviço Nacional

de Aprendizagem Industrial) que,

por razões desconhecidas ou não

bem explicadas, o Acaraí perderia
anos mais tarde por interferência

política.
Nesse ano de 1957, no mês de

agosto, o Acaraí participava do

campeonato estadual, onde os rapazes
da S.D. "Acaraí tiveram destacada

atuação, e vale dizer, principalmente,
no primeiro turno.

Escapulia uma oportunidade para
ter uma sede própria.

Memória Jaraguaense
o

•

O que faltou para contar... (XC)
Tio Eugênio

Doutor Mazura - Jacob da Silva
Da parte de CLAUSEN, a irmandade se constituía de nove pessoas: 1) - João Clausen Filho, nascido em Porto

União; 2) - Elsa; casada com Wolf, de Porto União; 3) - Frida, casada com Schroeder, de Ponta Grossa; 4) - Paulo,
nascido em Palmas: 5) - Carlos, nascido em Palmas; 6) - Willy, casado com Milka Mazurechen; 7) - Ida, casada com
Pedro, mãe de Waldemiro (seria a terceira ou quarta da relação); 8) - Germano, nascido em Ponta Grossa, e Metta,
casada com Zadorosney (Iracema), a caçula da família.

Finalmente, o doutor Waldemiro Mazurechen, em gozo de merecida aposentadoria, ainda lembrou dos médicos

que atuavam naquela época em' Porto União, anotando: dr. Antonio Gonzaga, dr. Alvir Riesenberg, dr. Morais, dr.
Bukschovaney, dr. Braz Limongi e dr. Neumann, que saiu de Porto União alguns anos antes.

Jacob da Silva mereceu ser "Destaque da Semana n" 50" que, contudo, estava aguardando tempo para ser divulgado
pelo CORREIO DO POVQ_, com o título "O prisioneiro do mar de Barra Velha", e justificando o que faltou para contar

desta personalidade, dentro da coluna "Memória Jaraguaense",
' .

O "Juca" é um velho amigo que, como eu, não nasceu aqui, mas ama esta terra acima de tudo, que dignificou-se
com o suor de seu rosto. Sua filha Manlia, um dia telefona, comunicando as Bodas de Ouro de seus pais, ocorrida
em 7-12-90, e eles foram homenageados pelo mais antigo, na edição n" 3.619, de 14 a 21-12-90, na coluna Gente &

Informações, aliás, com todo o merecimento. No cumprimento pessoal ao casal, na Ilha da Figueira, ele contou

coisas fantásticas que vão narradas no curso desta entrevista.

Perguntado pelo seu nome, onde nasceu e quem eram seus pais, ele disse: Voltaremos. Até a próxima.
\

A lisonja
Desde o seu aparecimento na política nacional, patenteou João Pinheiro as suas altas virtudes de homem de

Estado. Eleito presidente de Minas Gerais, Lauro Müller, seu amigo íntimo, cliamou-Ihe a atenção para os

perigos da bajulação. ,

- Toma cuidado com os bajuladores, João. Eles são os nossos maiores inimigos. Não td atordoes com a

lisonja!
Ao fim de alguns meses, encontraram-se os dois amigos em Belo Horizonte, onde João Pinheiro era

louvado e "engrossado", como possível sucessor de Afonso Pena.
- Então, como vão os bajuladores? Tem sido muito incensado?
- Ah, meu velho, - respondeu o republicano mineiro, - que gente intolerável! ... que cousa indigna, a lisonja...
E em voz baixa, rindo:

.

- Mas, deixe estar, "seu" Lauro, que é bom como o diabo! ...

Narrado por Lauro Müller

Honduras: Banco do Brasil
Agência n": 1608-X
Conta n": 46001-X

EI Salvador: Banco do 'Brasil
Agência n": 1608-X
Conta n": 46000-1

A Casa da Amizade de Jaraguá do Sul convida
_ você para seu lanche natalino

Local: Recreativa 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

15hOO - Matriz (Crianças)
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da Paz

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

I

NOSSA MENSAGEM

Fiquem vigiando, o Senhor vai chegar!
Nosso povo sofrido se reúne para celebrar a fé no Deus que vem, É um

povo que se deixa guiar pela luz do Senhor, o único Deus verdadeiro, a fim

de aprender com ele a fazer história para construir sociedade nova: "Vamos

subir ao monte do Senhor e à casa da .Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus

caminhos ... para que possamos transformar as espadas em enxadas e as

-lanças em foices".
Nosso povo sofrido se reúne porque acredita que celebrar em comunidade

é estar preparado para a vinda do Filho do Homem; porque acredita que em

sua caminhada já foram lançadas sementes de eternidade.
Nosso povo sofrido se reúne porque já chegou a hora de acordar. E é

capaz de trazer para a celebração sinais de seu compromisso com o DeuS

que já está presente no meio de nós, mas que chega continuamente,
transformando ö tempo presente em momentos de graça e salvação.

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA. , CASA DAS TINTAS

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

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

Assessoria Comercial

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

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ZYS

Vivrnbo �m
a

:8

Forças invisíveis
constroem a alma
o padre Alan Jones diz que, para a construção de

nossa alma, precisamos de quatro forças invisíveis:

amor, morte, poder e tempo.
É necessário amar, porque somos amados por

Deus. É necessária a consciência da morte, para
entender bem a vida. É. necessário lutar para crescer

. mas negar o poder que conseguimos com isto,
porque não vale.nada. Finalmente, é necessário aceitar
que nossa alma - embora seja eterna - está neste

momento presa na teia do tempo, com suas

oportunidades e limitações; temos que agir como se
.

o tempo existisse, fazer o possível para valorizar cada
segundo.

Estas quatro forças não podem ser tratadas como

problemas a serem resolvidos, porque são mais

importantes que isto - e estão além de qualquer
controle. Precisamos aceitá-las e deixar que ensinem
o que precisamos aprender.

�5 � �� Irl )�\Y1IEIN11�{D)IE
1 (� A juventude é presenteada com as

i, dádivas da vida por gerações que a têm
\/1

�
.

"

\ nutrido e aculturado, para que ela possa
) � aproveitar o máximo da vida. Em

r resposta, ela dá sua própria contribuição

� avançando em meio às glórias da vida e

.1 ii \ i � vivendo como os que vieram antes dela.

ri �
Ajuventude tem a responsabilidade de si

II ( própria e uma igual responsabilidade

(
/7

para com a sociedade. A juventude deve
.

\ I/fazer bem seu próprio caminho, precisa
viver o máximo, criar o máximo e

I /' crescer o máximo em conhecimento.

.'.1 I�
A juventude de hoje precisa suportar suas
horas más e eu espero que eles saibam
valorizar suas graças.

,) IJ Mahsarishi Mahesh Yogi

9lu/tlS de LJjogtl 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 VidaYF
II AULA GRÁTIS

Rua Emílio Stein, 3()()eur • Centro
(Rua do Edifício Carvalho)

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

Nome: Marília M. Chiodini Póvoas
Profissão: auxiliar de secretaria
Data: 13/1 0/98
O yoga tem me ajudado a melhorar o nível espiritual, emocional e
energético, para não chegar a adoecer fisicamente. Melhorei em
todos os aspectos e sentidos. Me tornando mais apta ao controle e

mudança de programações viciosas, desenvolvendo uma tranqüila
atitude perante os embates da vida, o que me permite uma atuação
muito mais eficiente e compensadora e um viver mais intenso e feliz

em cada momento de minha vida.
"A qualidade começa em mim. Aprender e jamais parar de

aprender!!!"
À À À À À À À À À

Nome: Deise Silva
Profissão: do lar
Data: 22/10/98
O yoga tem me ajudado a controlar minhas emoções. Aprendi a relaxar

e até respirar melhor! Antes de praticara yoga sofria de dores na

coluna que através dos exercícios e do relaxamento, não existem mais.

"No estresse do dia-a-dia em que vivemos, com tantos compromissos,
o yoga nos faz entrar em contato com o nosso eu, prestando atenção
em nós mesmos e descobrindo nossas necessidades, melhorando,'

assim, nossa saúde através de exercícios e meditação ".
À À À À À À À À À

Reserve já sua vaga para 1999111
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 fanei
fax: 372-1141

Esperamos por você ... NAMASTÊ.

Rua Bernardo

Dornbusch,
1611 -Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069�:;_' �

Jaraguá do Sul

Advocacia.

MARCATTO
Drs. 'Pfinio Clemente MarcaHo e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1,814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

FARMÁCIA PARANÁ Klir. Kastrup &

l5J Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

MEDICAMENTOS

COM 20%
DE DESCONTO

,Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC
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Jovem casal
Julio Manske e

Tatiana Stavis
levou para a

festa o seu

inseparável
grupode

amigos, que a
todo momento

cantou e dançou
aosomdas
bandas In

•NaturaeMatusa

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

3A NOITE NOS" MARES" DO ÇU

13••·.1'

jovem
feminina
da cidade
literalmente
invadiu a

terceira
edição da

grande
festa
havaiana

IVNo palco a bordo de um incn
,

l setopete, Volney Zonta reve ou
-

lado artístico e recebeu o

aplausos do públic

DISQUE·LANCHE

371-5309 Filmagens & FotografiaS

Fone: 37()'1703
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Classificados do CP 370-7919
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 1998

'1 HABITAT
COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

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

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

\BIDIIS

CASAS

101 • Casa no Bairro Czerniewicz, num terreno de 9OOm'· R$ 69.000,00
102· Casa em alvenaria c/ 270m' no alto- 1 suíte + 3 quartos + 1 BWC social + lavabo

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

103· Casa em Barra Velha com 3 quartos- alvenaria- R$ 20.000,00
104· Casa num terreno de 1.50Om' no Molha próx. Prefettura· R$ 55.000,00
106· Casa de alv. c/ 4 quartos + 1 banheiro· Entrada Rio da Luz· R$ 50.000,00
107· Sobrado em Curitiba· PR· R$ 40.000,00· Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do

Sul· SC

108· Casa em Guaramirim c/ +ou· 400m' + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv.• R$
130.000,00· 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 ern. + 21 x R$
195,00
110· Sobrado em alv. num terreno c/ 8.150m' de área na BR·280· Guaramirim· R$
180,000,00 • negociável.
111 • Casa em alvenaria no Amizade com 190m'· ent. R$ 40.000,00 + financ.

112· Casa de alv. c/ 268m', terreno c/ 1202m' próx. Duas Hodas- R$ 230.000,00

113 • Casa de madeira no João Psssoa- R$ 12.000,00
114· Casa em alvenaria Jguá Esquerdo c/ 1 suíte + 2 quartos- toda murada- Jaraguá Esquerdo
• R$ 45.000,00
115 • Casa em alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m' • R$ 100.000,00

APARTAMENTOS

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

"RESIDENCIAL GEHRING"

201 • Ap. em construção no "Residencial Bartei" • próx. Terminal Rodoviário· Ent. R$ 13.500,00
+ 5 anos de financiamento.

202 • Instalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensílios necessários para
funcionamento- R$ 80.000,00
205· Apto. "Cond. Amizade'· com 2 quartos- sntr. R$ 15.000,00 + financiamento

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

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

212· Apartamento 'Ed. Sta. Terezinha" Cemro- c/ 1 suíte + 2 dorm, + dep. emp. cornp.• R$
65.000,00
213· Cobertura no Edifício "Argos" na Rua Jorge Lacerda- Centro- R$ 180.000,00· aceita apto.
em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.

214· Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m'· R$ 65.000,00
215· Ap. c/ 1 suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" • R$ 46.000,00 de entrada + financiamento,
aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 • Terreno na Rua Victor Meirelles, no Molha c/ 600m'· próx, Pref. Municipal. • R$ 25.000,00
302 • Terreno no Centro- Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel • nos fundos da

Milium • R$ 75.000,00 • parcela
303· Terreno na Rua Irmão Geraldine- Vila Lalau próx. Galpão Saúde c/ 48Om'· R$ 25,000,00
304· Terreno na Marechal Deodoro c/ l,930,18m'· R$ 380.000,00· parcelado
305· Terreno em Guaramirim • c/l.350m'· fundos Sup. Bretthaupt • R$ 40.000,00 • negociável
306· Chácara no Rio Cerro c/ 75 morgos, c/ água, palmitos e árvores nativas- R$ 70.000,00 •

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

309· Terreno no Lot. "Camposampiero"· R$14.ooo,OO entr.+llx de R$ 345,00
310· Terreno na Praia de Itaguaçu' S. Francisco do Sul com 726m'· Beira Mar· R$60.ooo,OO
311 • Lote c/538m', próx Faculdade- R$ 8,500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$250,00
312· Terreno na Walter Marquardt com 660m', c/ 22m de frente pi asfaäo- R$ 30.000,00
313· Chácara no Poço Dantas com 1 03.ooom'· R$ 25.000,00
314· Área de 165.ooo,OOm' na localidade de Ribeirão Alma- R$ 70.000,00
315· Chácara no início do Molha com 150.000m'.· R$ 180.000,00
316· Área de 7.066m', sem benfettorias, Vila l.enzi'- R$ 40.000,00
317 • Fazenda no Rio Molha c/1,300.ooo�' • c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc, • R$
350.000,00

Sociedade Recreativa Alvorada
Edital Assembléia Geral Ordinária

. A diretoria da Sociedade Recreativa Alvorada, em conformidade
com os seus estatutos, convoca os seus sócios paraAssembléia
Geral Ordinária, que se realizará no dia 12 de dezembro de

1998, às 14:30 em primeira convocação e às 15 horas em segunda
Convocação com qualquer número de sócios em sua sede em

Rio Cerro II para tratarem sobre:
I" - Prestação de contas referente ano de 1998;
20 - Eleição nova diretoria para o biênio de 1999/2000;
30 - Assuntos diversos de interesse dos associados.

Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1998

Presidente-Elmo Mathias

318· Terreno de esquina na Rua Aloísio Beeing com 546,80m' de ärea- R$ 32.000,00
319· Terreno na BR·280JguálCorupá c/9.627m'· R$ 16.000,00
320- Terrenoc/ 1.840m' no alto da Henrique Marquardt· R$12.ooo,00
321· Terrenona rua José Teodoro Ribeiro· c/ 510m'· R$ 25.000,00
322· Terrenona Rua Goiás- na Vila tenzr- com 561,34m'· R$12.ooo,OO· negociável
323· Terreno c/ 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues"· Vila Hau- R$ 7.500,00
324· Terreno c/ 448m'· Jaraguá Esquerdo· Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
325· Terreno no Lot. Dona Juliana com 599,88m" R$ 21.000,00· aceita carro

326 • Çhácara/Guaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27.000,OOm' • R$
12.000,00
327· Terreno no Czemiewicz c/ 435m'· R$ 11,000,00
328- Terreno com 88Om', com 670m' de área construída, Rua Emílio Stein.

329· Lote nas prox. do Cl)ampagnat c/ 615,35m'· R$ 25.000,00
330· Terreno em Guaramirim c/ 1.101m' de escuoa- no centro- R$ 75.000,00· aceita
caminhão no negócio.
331 • Lote na Figueira c/ 304,50m', final da Rua Rio G. do Norte- R$ 10.000,00

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E ZELAR

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

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

402· Sala comercial Av. Getúlio Varças- l' andar- Centro- R$ 250,00
403· Galpão Industrial com 250m' • Na Rua Leopoldo Janssen • Centro- R$ 480,00
404· Sala comercial com 130m'· Barão do Rio Branco esqil.eopoldo Malheiro

405 • Sala ooml, c/ 45m' • Rua Preso Juscelino, Edil. Ana Isabel, Centro
406· Sala com. c/ 150m', próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz

407· Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal- R$ 130,00
408· .Casa em alvenaria com 3 dcrrnitónos no Centro- R$ 450,00
409 • Apto. c/ 3 dormfóríos na Venãncio da Silva Porto- R$ 350,00
410· Apto. com 213 quartos "Ed, Ender" • Rua Joinville • R$ 350,00/R$ 400,00
411 • Casa em alvenaria c/ 4 quartcs. 2 bwc, 2 çaraqens- Santa Luzia- R$ 200,00
412· Apto. no "Isabela" c/ 1 suíte + 2 quartos e oom linha telefõnica • R$ 450,00
413 • Sala coml, c/ 100m' c/ divisórias formando 5 salas no centro

414 • Apto com 3 dormitórios na Epítácio Pessoa � R$ 300,00
415· Casa de madeira no bairro Ana Paula IV • oom 3 quartos- R$ 210,00
416 • Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa- ótimo ponto comerciat- R$ 350,00
417 • Casa em alvenaria com 1 $uite + 2 qtos na Rua Campo Alegre· R$ 440,00
418· Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula com 500m' (novo)
419· Apto. com 3 dorm. + dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt • R$ 390,00
420· Apto. com 2. darm. em cima Calçádos Beber- R$ 370,00
421· Salas comerciais com 120m'e 150m' na Rua José Emmendoerler· próx, Weg I

422 • Sala cornI. c/ 47m' na Walter Marquardt, frente do correio- R$ 280,00
423 • Apto, com 4 quartos, no centro- 1 Q andar

COIVIPRA - VENDE -

ALUGA - ADIVIINISTRA

Ref. 1334 - Casa alvo - Vila Nova - cl 161m2 - 1 suíte cl Bwe Hidra + 2 dann" garagem pl 2earros - terreno

cl 520,67m2 - R$ 68,000,00
Ref. 1337 - Casa alv, - Amizade - cl 98m2 - terreno cl 735m2 - 3 dann. e demais dep.- R$ 28.000,00
Ref. 1340 - Casa alvo - Ilha da Figueira - cl l35,32m2 - Ilha da Figueira - 2 dann, + 2 suítes - R$ 43,000,00
em construção
Ref. 1342 - Casa alvo - Estrada Nova - cl 80m2 - 3 dann. e demais dependências - lote 33 - R$ 33.000,00
Ref; 1348 - Casa alvo - Ana Paula - cl 115m2 - 3 dann. - Ana Paula - R$' 25.000,00
Ref. 1350 - Casa alvo - Bairro São Luís - cl 175m2 - I suíte » 2 dann, - R$ 68,000,00
Ref. 1354 - Casa na Barra cl 2 suítes + 3 dann, - piscina, hidra, .. - R$ 165,000,00
Ref; 1355 - Casa na Barra cl 150m2 - terreno e/?ooril2 - 2 dann + 1 suíte - R$ 95,000,00
Ref. 1358 - Sobrado próx. a Malwee Malhas - cl 212m2 - R$ 65,000,00
Ref. 1379 - Casa alv. cl 90m2 - Bairro Amizade - cl 1 suíte + 1 dann. e demais dep, - terreno cl 385m2 -

R$ 22.000,00 + financ. R$ 245,00 pl mês.
Ref. 1383 - Casa alv. cl 112m2 - 3 dann. - Czerniewicz - R$ 38,000,00 + financ, R$ 289,00 pl mês,
Ref. 1398 - Casa alv. no Bairro São Luís - cl 66m2 nos fundos - cl fundamento pronto na frente - rua

asfaltada - R$ 22,000,00
Ref. 1399 - Sobrado cl 260m2 - Ilha da Figueira - 1 suíte + 4 dann, - cl piscina - R$ 106.000,00
Ref. 1403 - Casa mista cl 100m2 - Lto. Liodoro Rodrigues - W. Rau - Lote 49 - 3 dann" bwe, sala/copa
+ galpão cl 60m2 - terreno cl 300m2 - R$ 18.000,00
Ref. 1415 - Casa mista cl 140m2 - 4 dorm., 2 bwe, terreno cl 648m2 - Vila Nova - R$ 40.000,00
Ref. 1418 - Casa alvo cl 244m2 - Vieiras - 1 suíte cl closet + 2 dorm. cl móveis, cozinha, jardim, planejado
- R$ 106.000,00
Ref. 1424 - casa mista cl 80m2 - 3 dann. + 1 apto. semi-acabado + sala cornI. Vila Lalau - R$ 80.000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

RuaPaäePedro Francken,65-CenIro
Fone'Fax: (047)372-3412-Creci17�

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

\
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INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPicoHi,I04
JaraguádoSuI-SC

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

Terreno com 450m2
Rua Pedro I, Mirua

Preço: R$ 40.000,00

* Terreno com 26.182m2, construção em

alvenaria em 700m2 (comercial), sendo
56m2 de frente para BR-280 (próx. Trevo
Guaramirim)
Preço: R$ 230.000,00 (negociáveis)

COMPRA - VENDE - ALUGA
CRECI 8240

VENDA RÁP/DA E SEGURA
• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2. R$
70.000,00 negociáveis.
• Casa de alvenaria com 2 quartos em Guaramirim "R$ 20.000,00 negociáveis, aceita
terreno em Jaraguá do Sul.
• Casa alvenaria em Schroeder I, 3 quartos, 130m2• R$ 15.000,00 negociáveis, aceita
carro.

,

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

negociáveis. Aceita imóveis

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

localização.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos- R$ 19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo íocal- R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. c/2 quartos no Rau· R$ 7.500,00 + R$ 118,00 mensais
• Apto. Cond. Amizade cl 3 quartos- R$ 15.000,00 + financiamento
• Apto. Ed. Jaraguá ·2 quartos· R$ 33.000,00 . Aceita imóvel em Balneário Camboriú
• Apto. em Itajaí perto da Univale· 1 suíte + 2 quartos· prédio cl piscina· R$ 65.000,00

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno no Rau com 990m2 plaino R$ 21.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 • R$ 60.000,00,
negociáveis.
• Terreno Ilha da Figueira Lot. Piazera I com água e luz - R$ 8.000,00 negociáveis.
• Terreno plaino cl 430m2• Rua asfaltada- Ilha da Figueira· Valor R$ 17.000,00
• Terreno com 600m2 central plaino super especial- Valor R$ 28.000,00
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$80 mil.
• Terreno: ótimo terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2• R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1000m2 rua calçada plaino. R$ 32.000,00
• Terreno cl 2.500m2 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 - MEIA PRAIA

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

COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE
CONSULTE·NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES.

TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

Rua EfJllé:l�IU t"'�::;::;ua, nº 60 - Centro
ao lado do Corpo de Bombeiros - Jaraguá do Sul - SC

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

Procura-se rapazes para
dividir apartamento.
Tratar 372-3641 ou 372-

0513, ramal216 com Tedi.

Vende-se telefone celular
aparelho e linha. Tratar
975-3322. Valor R$
350,00.

Malharia que está

fechando vende 90 quilos
de malha em rolos. Tratar

com Katia pelo 371-9649.

Vende-se próximo Igreja
São Judas, terreno com

450m2, murado com casa

alvenaria 160m2• Tratar
Rua dos Escoteiros, 114 -.

motivo de mudança - R$
45.000,00.

Vendo 2 monstruários de

semi-joias. Preço a

combinar. Tratar 376-
1527.

Vende-se filhostes de gato
Himalaia com Persa.

Entrega imediata. Tratar

fone 372-2231.

Vendo 3 exaustores/
ventiladores de alta

eficiência por 3 x de R$
55,00 cada. Tratar 370-
1400.

Vendo mais de 50 mesas e

bancos de madeira

maciços para lanchonete,
choperias, bares, clubes.
Tratar 370-1400.

•...................�.
I CRECI Nº 1589 J I

: � Barra Sul:
: Imóveis:
I I
I FONE: (047) 372-2734 I
I VENDE I

TERRENOS

I 1 • Terreno c/ 343,00m' (12x28,7), defronte a Ciluma, na Barra- 6x R$ 3.000,00 I
I

2· Terrenos Lot. OuroVerde, após aMalwee Malhas· 10% entrada e saldo em até 50x· R$ 10.000,00 I3 • Terreno c/448,00m', Lot. Papp· Rua 541 • R$ 19.000,00

I 4· Terreno c/672,00m' (20x33,60). Lote n' 25, Condominio Azaléias· R$ 21.000,00 I5 • Terreno c/ 3.480,00m', loteamento San Joseppe, Vila Nova- R$ 45.000,00

I 6· Terreno c/434.00m'· Residenciallmperador, bairro São Luis· R$ 11.000,00 4 parcelas
7· Terreno c/384,00m', Bairro São Luiz· R$ 3.000,00 entrada + 20 x R$ 400,00

I 8 • 2 lotes 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
I 10· Terreno c/450,00m'· Lot. Versalhes IV· Bairro Amizade· R$ 15.000,00

I 11· Terreno cf 383.62m', Lot. Werner Marquardt, na Barra- R$ 11.000.00 • até 4 parcelas
12· Terreno c/673,58m'· Rua Bertha Weege, defronte Adagha, na Barra· R$ 20.000,00·50%

I entrada- saldo parcetado- aceita carro até valer do terreno.

13· Terreno c/462,00m' (14x33) Lot. Rasá, rua asfaltada, na barra- R$ 12.000,00 em parcelas

I 14· Terreno c/390m'· Rua Martin Sthal, atrás do Forum, Vila Nove - Valor R$ 29.000,00

I
15· Terrenoc/329,oom' (14x23.50)· R. Ernesto t.essmann- Vila l.alau- R$ 13.500,00 aceita carro

até R$ 8.000,00

I
I
I
I
•
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
•
I
I
•
•

SíTIOS
1 • Sitio c/62.500,00m', Tifa Rapp, distante 3.500mts da Malwee· R. Exp. Arnoldo Hamburg c/ casa
de alvenaria c/150,oom' e do caseiro em alv. c/50,00m', piscina c/77,OOm', água natural- aceita
outro imóvel no negócio· R$ 30.000,00
2· Sitio c/267.500,oom', edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com peixe
(tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, c/ 190.000,00m' de pastagem, localizada
Esfrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com cavalinho,
caminhão Mercedes) • R$ 40.000,00

'

3· Sitio c/62.500,00m', sendo 16.000 de área plana, cf rancho de 100,00m', churrasqueira, 15

cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee.

CASAS
1 • Casa de alvenaria c/70,00m' e mais 70,oom' referente garagem. churrasqueira, lavanderia,2
banheiros, toda murada, churrasqueira, garagem p/2 cerres- Rua 25 de Julho, 884· Vila Nova' RS

55.000,00· Aceita troca por apto em Camboriú.
2· Casa em alvenaria c/192,00m', terreno com 800,00m' (20x40), Rua Angelo Rubini. 1.030, Centro
da Barra- R$ 110.000,00· aceita outro imóvel como parte de pagamento.
3· Casa madeira c/138,00m', terreno 429,00m' (16,60x25.80), Rua Pastor Albert Schneider, na

Barra, defronte Super Fritzke • R$ 22.000,00 ; 50% entrada, saldo a combinar· aceita carro até

10.000,00
4· Casa alvenaria 169,00m', um rancho cl 160,00m', terreno c/3.986,00m' (41x97) na Rua Walte�
Marquardt· R$ 200.000,00· aceita outro imóvel até R$ 80.000,00 (sendo uma casa c/ terreno eJate

2.5oo,00m'), carro até R$ 5.000,00 saldo a combinar.

LOCAÇÃO
1· Sala comercial c/33,00m', Rua AngelóRubini, 1197· R$ 200,00
2 • Sala comercial cf 50,00m' • Rua Angelo Rubini, 1256 • ao lado da Igreja da Barra- R$ 270,00
3· Sala comercial cf 36.00m', Rua Ângelo Rubini, 972 • R$ 270,00
4 • Sala comeretal c/34,62m'· Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege • R$ 220,00
5· Sala comercial cl aproximadamente 30,00m' • Rio da Luz I, próx. Nanete Malhas· R$ 120,00
6 • Sala comercial c/ 120,00m' • Rua Walter Marquardt, próx. Carrocerias Argi • R$ 250,00
7· Apartamento térreo. c/3 quartos, garagem e demais dependências, próx. Tritee, na Barra· RS

250,00
8 • Apartamento cf 2 quartos, Rua Pastor Albert Shneider, na Barra- R$ 230,00
9 • Apartamento c/ 3 quartos e demais dependências·· Rua Bertha Weege, 3086, na Barra· R$

180,00
10· Apartamento c/3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete Malhas
• R$ 250,00

.

11 • Apartamento c/ 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia· R. Egidio Busarelio, na Barra· R$

150,00 .

12 • Apartamento cf2 quartos, 92,00m', garagem, Ouro Verde· R$ 230,00
14 • Casa de alvenaria cf 2 quartos e demais depandências • Lot. Hanemann • R$ 170,00
15· Casa de alvenaria (meia água), cf2 quartos, garagem, Lot. papp, na Barra- R$ 180,00
16 • Casa de alvenaria c/ 3 quartos, murada, Lot. Rasá· R$ 280,00
18· Casa de alvenaria cf2 quartos, garagem e demais dependência, Rua Verônica D. Rasá, na Barra
• R$ 250,00
19 • Casa de alvenaria cf2 quartos, garagem, atrás do Parque Malwee • R$ 180,00
20· Casa mista, 3 quartos, lavanderia, garagem, churrasqueira, Rua Ângelo Rubini, 952· R$ 350,00
21 • Casa de madeira, 3 quartos- Rio Cerro II • R$ 130,00
22· Casa de madeira c/3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra- R$ 180,00 °
23· Casa de madeira c/2 quartos, garagem, Rua Luiz G. Ayroso· Jaraguá Esquerdo· R$ 200,0
24· Galpão em alvenaria cf 260,00m' • Rua Luiz Satler, na Barra- R$ 600,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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MARIMAR IMÓVEIS LTDA
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 324m2 - Lot. REICHOW - Rua Pastor Albert Schneíder- R$ 10.000,00

(negociável, aceita automóvel, caminhão F·4.000 e/ou MB.608 como parte do pagamento
paga diferença).
'Terreno com 1.050m2 • Rua João Planincheck (15x70) . R$ 35.000,00 (parcela)
'Terreno (Ieteral Rua José Emmendorfer e João Planinscheck) . R$ 25.000,00
'Terreno com 1.080m2• Rua Valdir Manfrini (forma triangular) edificado com uma casa

de rnadeira- R$ 25.000,00 (parcelado)
'Terreno com 468m2• Rua vergílio P. Rubini· R$ 16.000,00· ENTRADA R$ 10.000,00
(entrada negociável) e saldo em 20 parcelas

'CASA
Casa de alvenaria de 140m2com 3 quartos, sala, cozinha, BWC e garagem. Terreno de
600m2. R$ 17.000,00 a 2 quilometros da CEVAL

SíTIO
Jaguá 84· com 170.000,00m2, edificado com uma casa de madeira de 70m2 e galpões,
pastagem, própria para lagoas e muita água, cultivado com 6.000 pés de banana e com

possíbllidace de cultivar mais 20.000 pés. Valor R$ 55.000,00 (negociável, aceita imóvel
ds R$ 25.000,00 como parte do pagamento).

Lindos lotes residenciais - em vário," pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu com pequena parcela de entrada

e o saldo em até 36 vezes

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

TELEFONE PREFIXO 376
AVIÁRIOS
2 aviários para serem retirados do local (e/ou loca o terreno para retirada posterior)
sendo: 1 com acessórios automáticos para 12.000 frangos e outro para 6.000

frangos com acessórios manual - R$18.000,00 (negociável).
"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

�PIAZERA
VENDE:

TERRENOS:
Bairro Amizade - Residencial Henrique Behling - pronto
para construir - área de 421,89m2 - Valor R$ 11.000,00

Bairro Vila Nova - Rua 489 com área 382,SOm2
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.

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

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

Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula

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

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2

Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2

Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m2

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

Terreno na Rua Alphons Maria Schmatz cl 630m2, Centro· Schroeder
Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no Lot. Vicenzi
e Gadotti, Bairro Santo Antonio

Chácara em Três Rios do Norte cl �3 morgos, 2 casas, água e luz

Chácara em Ribeirão, Cavalo cl 8 morgos, água e lU21
Chácara em Rio Molha cl 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

APTOS EM CONSTRUÇÃO
Flesidencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro

-Apto. cl 1 suíte + 2 quartosou 1 suíte + 1 quarto e demals dep., todos têm sacadacom churrasqueira. Entrada a partirde R$ 7.855,43 «parcetas
a partir de R$ 678,42 corrigidas pelo Cubo
Residencial Arnarytlia- Rua Ãngelo TorineIli - Vila Nova
· Apto. cl 147,00m2 cl suíte + 2 quartos e demais dep., sacada cl churrasqueira- Valor R$ 57.000,00· em fase de acabamento.
· Apto. cl 125,00ri12, cl suíte + 1 quarto e demais dep., sacada cl churrasqueira- Valor R$ 48.000,00· em fase de acabamento.
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
· Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos nO 301,302,501 . Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.569,00) por mês
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
· Apto. cl suíte + 2 quartos e demals dep., 2 vagas de garagem:
nO 702 cl 237,00m2• Entrada de R$ 27.722,53 + assumir parcelas de condomínio de 2.480 Cub's (R$ 1.066,25)
nº 1001 cl 241 ,20m2• Entrada de R$ 28.169,66 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.083,44)
· Apto. cl suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
nº 1104 cl 157,30m2• Entrada de R$ 18.567,38 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 714,13)
• Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 11.793,25 e parcelas de R$ 453,58.

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
· Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep .. serní-novo . R$ 50.000,00
· Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m2• R. Bernardo Dornbusch, 1678· R$ 150.000,00

/
. Casa de campo em alvenaria cl 250,00m2, ótimo acabamento. Terreno cl 5.000,OOm2cl 2lagoas· Rio Molha, próximo a gruta· R$ 21 0.000,00
· Sala cl mesanino . Av. Marechal Deodoro- Edifício Florença
· Casa com 192,00m2• suíte + 2 quartos e demais dep.· R. Anna Müller Erika- 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,OOm2, num terreno de 945,00m2• Rua Águas Claras, Ilha da Figueira· R$ 29.000,00 ou troca por
casa mais central
· Ed. Dianthus . Rua Marina Frutuoso esq. com Ângel0 Schíochet, apto. 702 cl 225m2• suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep.
empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento ditarenclado- R$ 120.000,00
• Casa em construção: de alvenaria com 80,30m2 + mezanino, num terreno cl 450,OOm2• R. Ferdinando Krueger s/nº, lote 132· R$ 26.000,00
· Casa de alvenaria cl 103,OOm2• 36,00m2, num terreno de 872m2• R. João Planincheck, 953· R$ 65.000,00

TERRENOS
· Terrenocl 350 ms- Rua Lat. José Theodoro Ribeiro- Próx. Tubos Mohr- R$10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$1.500,00
• 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten- R$ 15.000,00
· Terreno cl 616,00 m2• Rua Bernardo Dombusch- Próx. Marisol- R$ 50.000,00
- Terreno cl 420,00 m2• Rua Donaldo Gehring . ao lado Cosmos Turismo· R$ 45.000,00 . Troca-se por casa ou apto.
• Terreno cl 86.000,00 m2• (20.000,00m2 planos)· Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta· R$ 40.000,00
· Terreno 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 300 metros da praia- entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00,
corrigidas pelo salário mínimo
· Lote de esquina cl 51 O,OOm2• Loteamento Renascença- R. Prefeito José Bauer- Vila Rau- R$ 17.000,00
· Lote cl-362, 18m2• Loteamento Renascença· Vila Rau· R$ 15.000,00

.

· 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 • R$ 42.500,00, cada terreno
· 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum- R$ 42.000,00

.

·02 terrenos cl 900m2• Rua Centenário (esquina)· R$15.000,OO cada

LOCAÇÃO/APTOS/CASAS/SALAS
· Apartarnentosno Ed. Dianthus . Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Sehiochet a partir do mês de novembro, cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep. (sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.

.

• Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
· Salas comerciais em diversos locais
· Galpão Industrial cl 660m2• Rua João Januário Ayroso • Jaraguá Esquerdo
· Apto. e/2 quartos e demais dep .• R. 25 de Julho, 170· Ed. Alberto Marangoni
· Apto. cl 2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro- Schroeder. em frente à Neki Confecções.
· Apto. c/2 quartos e demais dep .. Rua Antônio Carlos Ferreira, 950
· Apto. cl 1 quarto e demais dep.. R. José Emmendoerfer, 1549· Ed. Hortência
• Apto. cl 1 quarto e demais dep.. R. Guilherme Hering, 70 • Ed. Erica.
· Apto. cl 2 quartos e demais dep.. R. Leopoldo Malheiro
· Apto. 3 quartos e demals dep .. Edil. Vila Nova- após ponte do Beira Rio.

R. EPITÁCIO PESSOA. 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.l CarlosVasel

Jaraguá doSul- SC
FONE (047) 37�-O153 - 370-7238

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

VENDE

Ret. 001 - Apto. Edit. Vila Nova: 3 qtos, 1 bwc, + dep . R$ 16.000,00 + tinanc.

Ret. 002· Apto. Edit. Joverli: 3 quartos, 1 bwc + dep • R$ 55.000,00
Ret. 003 - Apto. Edit. jaraguá: 2 quartos, 1 bwc + dep.• R$ 35.000,00
Ret. 004 • Apto. Edit. Juliana: 1 suíte, 2 quartos + dep. ' R$ 65.000,00
Ret. 005· Apto. Edit. Amizade: 2 quartos, 1 bwc + dep.. R$14.000,00 + tinanc.

Ret. 006· Apto. Edit. Hortência: 3 quartos, 1 bwc + dep. - R$ 55.000,00
Ret. 008 • Apto. Edit. próx. Hotel Etalan: 2 quartos, 1 bwc + dep. - R$ 30.000,00
Ret. 016· Apto. Edit. Isabela: 1 suíte, 2 quartos, 2 bwc + dep. R$ 35.000,00 +

tinanc.

Ret. 015 . Casa alv. 3 quartos, 1 bwc + dep. Jaraguá Esquerdo- R$ 165.000,00
Ret. 016 . Casa alv. 1 suíte, 3 quartos, 3 bwc, + dep. Jaraguá Esquerdo- R$
165.000,00

,

Ret. 017· Casa alv.: 1 suíte, 3 quartos, 1 bwc + dep. Jaraguá Esquerdo- R$
170.000,00
Ret. 018 . Casa alv.: 1 suíte, 3 quartos, 2 bwc + dep. Jaraguá Esquerdo - R$
106.000,00
Ret. 029· Casa alv.: 3 quartos, 1 bwc + dep .• Vila l.enzi- R$ 55.000,00
Ret. 035 • Casa alv.: 3 quartos, 3 bwc + dep. próx. panit. Bavária- R$ 125.000,00
Ret. 047· Casa alv.: 2 quartos, 1 bwc + dep. Vila Baepsndi- R$ 33.000,00
Ret. 048 • Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. Jaraguá Esquerdo- R$
60.000,00
Ret. 021 . sobrado: 1 suíte, 3 quartos, 1 bwc + dep. 300mts após a taculdade -

R$130.000,00
Ret. 058 r- Terreno: 1.148m2 - Ilha da Figueira· R$ 32.000,00 ou tinanc.

Ret. 070· Terreno: 529m2• Res. Hardt- Rio Cerro II . R$ 16.000,00
Ret. 062· Casa alv.: 1 suíte, 2 quartos, 1 bwc + dep. R$ 90.000,00
Ref.. 076· Terreno: 392m2• Barra do Rio Cerro- R$ 25.000,00
Ret. 077· Terreno: 425m2 - Estrada Nova - Tita Blease - R$ 8.000,00
Ret. 088· Terreno: 384m2 -Ilha da Figueira· R$ 10.000,00
Ret. 094· Terreno: 9.600m2 -Ilha da Figueira· R$ 75.000,00
Ret. 096· Terreno: 392m2• Jaraguá Esquerdo - R$19.000,00
Ret. 123· Terreno: 60.300m2 - Rua WalterMarquardt- R$ 636.000,00
Ret. 128· Terreno: 3.000,00m2• Vila Nova- R$ 5(}WOO,00

I,

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários ltda.
CREC/1667-J

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

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

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

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$ 6Ö.OOO,OO -

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 PRMLEGIADA 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.

CASAS

�
• Casa de alv. na Rua 767 próx. mercearia Raizão (Ilha da Figueira) com: 3 qtos, sala, bwc, copa + coz,

j
lavanderia, garagem - terreno com 20/22,50 = 450,00m2 - R$ 20.000,00 + financiamento
.• Casa de alv. na Rua Emílio Butske (Amizade), com 3 qtos, sala, copa, coz, bwc, lavanderia, garagem)1

_ terreno com 436,90m2 - R$ 25.000,00 - nego - aceita carro até R$ 5.000,00
• Casa de madeira na lat. Czerniewicz, com: 4 qtos, sala, copa, coz, lavanderia, qto de passar, bwc, toda

:' murada - R$ 35.000,00
j • Casa de alv. na Rua Julio Pedri (Vila Nova), com: 4 qto, bwc, sala, coz, garagem, galpão c/ churrasqueira,
.

bwc (externo), ter. com 461 ,32m2 - R$ 50.000,00 - nego

] • Casa de alv. na Rua João Doubrawa, (Tifa da Polvora), com 4 qtos, 2 bwc, sala, coz, dispensa, área de
;

serviço, garagem, varanda, terreno com 18/32 = 576,OOm2 - R$ 58.000,00 - nego aceita carro.
• Casa Casa de alv. de 2 pisos na Rua Antonio B. Schmidt (Ilha da Fig.), Piso Superior, com I suíte,3

* qtos, 2 salas, coz, bwc, dep. empregada, lavanderia - Piso térreo: com 3 qtos, sala, coz, lavanderia, bwc,
J
garagem - terreno com 15/43 = 64l,25m2 - R$ 65.000,00 - nego

.' • Casa de alv. na Rua Marcelo Barbi (Giardini Lenzij.icom: I suíte, 3 qtos, 2 bwc, sala, copa + coz,

í, lavanderia, garagem, terreno com 14/28 = 392,oom2 - R$ 70.000,00 - nego
• Casa de alv. na Rua Paulo Hafermann (Ilha da Fig.), com 3 qtos, sala, sala de jantar, sala de TV, coz, 2
bwc, garagem, piscina -ter. cl aprox. 5.000,OOm2 - R$ 75.000,00 - nego
• Casa de alv. na Rua Guanabara (Czerniewicz), com: I suíte, 2 qtos, 2 bwc, sala, copa, coz, mesanino,

" lavanderia, churrasqueira - terreno com 15/30 = 450,00m2 - R$ 120.000,00 - nego
• Casa de alv. naLat. da Antonio B. Schmidt (Ilha da Fig.), c/I suíte, 3 qtos, sala de estar, sala de jantar,

;, 3 bwc, cozinha, lavanderia, churrasqueira, piscina, área de festas, parte da casa fica mobiliada - toda
murada - terreno cf 40/40 = 1.600,OOm2 - R$ 125.000,00 - nego aceita 50% em imóveis e carro.

• Casa de alv. lia Rua Guilherme C. Wackerhagen (Vila Nova), com I suíte, 2 qtos, sala, coz, bwc, lavanderia,
bwc social, churrasqueira, sacada nos qtos, garagem, terreno cl 3l4,55m2 - R$ 130.000,00 - nego
• Casa de alv. na Rua Cabo Harri Hadlich (Centro), com: 4 qtos, sala, coz, lavanderia, bwc, garagem, p/
4 caros + I sala coml. 100m2 - R$ 235.000,00 - nego

TERRENOS
• Terreno de esquina na Rua João Januário Ayroso, com 612,oom2 - R$ 5.000,00+ 30 parcelas de R$
1.000,00.
• Terreno no Lot. Enke (Barra), com 7l6,68m2 - R$ 10.000,00 - nego aceita entr. + parcelas;

, • Terreno no Lot. Juventus, com 15/25 = 375,00m2 - R$ 12.000,00 - nego - R$ 5.000,00 entr. + parcelas;

VENDE E TROCA

• Terreno no Lot. Versales, na Rua 13 de Maio. com 474,58m2 - R$ 15.000,00 - nego
• Terreno no Azaléia(Jguá Esquerdo) com 650,00m2 - R$ 22.000,00 - nego
• 2 terreno s na lat. do Colégio Cristina Marcatto, com 420,00m2 - R$ 30.000,00 - nego
• Terreno na Rua Diedrich Borschers (Czerniewicz), com 42/15= 630,00m2 - R$ 40.000,00 - nego
• Terreno na Rua Bernardo Dornbusch, (em frente Marisol), com 1.050,00 - R$ 55.000,00 - nego
• Terreno com 40/600 = 24.000,00m2 na Rua Sergipe (Ilha da Fig.) - R$ 60.000,00 - nego
• Terreno na Rua Angelo TorineIli, com 30.935,00m2 - R$ 65.000,00 - nego
• Terreno ao lado do CoI. Giardini lenzim com 3.000m2 - R$ 75.000,00
• Terreno na Rua Rodolfo Hufenuessler (ao lado est. Krause), com 910,00 - R$ 70.000,00 - nego

LOCAÇÃO
Apartamentos _

• Apto. no Edif. Jaraguá, com 2 qtos, sala, coz, lavanderia, bwc, garagem - R$ 330,00
• Apto. na Rua José T. Ribeiro, próx. ao Colégio Holanda Gonçalves, com 3 qtos, sala, coz, bwc,
lavanderia, sacada - R$ 280,00 - nego
• Apto. na Rua Leopoldo Manke, com: I suíte, 2 qtos, sala, coz, bwc, lavanderia, dependência empregada,
sacada - R$ 440,00 - nego
Casa
• Casa de alvo na Rua Fredrico Todt - Amizade, com: 2 qtos, sala, coz, bwc, lavanderia, garagem - R$

230,00
Galpão
• Galpão na Rua José T. Ribeiro, próx. a ponte da Vila Lalau, com: 285,oom2 (novo) com terreno com

1.025,00rn2 • R$ 800,00 - nego
Salas comerciais
• Sala na Rua Angelo Schiochet, defronte ao Beira Rio, com 68,00m2 - R$ 300,00 - nego
• Sala no Edif. Chiodini, com 62,oom2 com bwc - 10 piso - R$ 250,00
• Sala comercial ao lado da PMJS, com 60,00m2 c R$ 300,00 - nego

• APTO DE 1 QTO, SALA, COZ, BWC, LAVANDERIA, GARAGEM
NA RUA REINOLDO RAU, 165 (DEFRONTE A DISAPEL) • R$ 280,00

• VENDE-SE SOBRADO NA RUA IDA BRIDI (VILA LALAU), COM 258,00W - TERRENO
COM 15/20 = 287,00W - COM TELEFONE INSTALADO - R$ 48.000,00 - NEG. OU ACEITA

R$ 30.000,00 DE ENTRADA + RESTANTE EM 30 DIAS - BARBADA.
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cantos mais

arredondados e soluções
mais criativas para deixar
as linhas mais limpas, de
acordo com a tendência
atual. Os faróis agora
integram os piscas e

ficam rente à carroceria,
acompanhando o pára
lamas. O pára-brisas
ficou mais inclinado e a

parte traseira

redesenhada. O ihterior

também foi reformulado,
mas conta com alguns
poréns. No banco de trás

viajam apenas dois

passageiros com conforto

e o espaço para as

pernas, tanto na frente

como atrás, não é aquilo
tudo.
No painel, encontra-se
tudo o que é necessário e

até mais um pouco. Itens

de conforto e

conveniência não faltam,
como estofamento em

couro, teto solar, banco
elétrico com memórias,
CD playerchangere muito
mais.

O porta-malas ficou menor,

porém mais aproveitável,
com capacidade de 1.104

litros.

Cherokee 99 ficou ainda melhor
Um veículo confortável

para rodar na cidade e ao

mesmo tempo um jipe
robusto para enfrentar

terrenos acidentados sem

chiar. Foi com esse

objetivo que a Chrysler
criou, em 1984, o

segmento dos utilitários

esportivos, e o primeiro
representante dessa nova

linha foi o Cherokee.
Em 1992, nasceu o Grand

Cherokee, com luxo e

conforto iguais aos

encontrados nos mais
luxuosos sedans.

Desde então, o sucesso do

Jeep Cherokee é

indiscutível, sendo
considerado pela
imprensa especializada o

melhor veículo do

segmento, transpondo
obstáculos com garra e

segurança como nenhum

outro.

Mas, como o carro já
estava com seis anos de
vida, ainda carregando as

tradicionais formas

quadradonas, a Chrysler
resolveu investir pesado e

criar um sucessor à sua

imagem e semelhança,
porém, mais moderno.
Ou seja, continua sendo o

Cherokee, só que com

f-IaSfiPECfiS -- C2;:J

�
• �UDSD

[!»EÇAS USADASf Fones 376-0228

USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda. 376-1289

o modelo
ficou mais

.

bonito, mas

não perdeu
as caracte

rísticas.
Deve chegar
ao Brasil em

março de
1999

O novo Cherokee será

produzido na Argentina e

espera-se que não tenha

preço alterado, assim
como aconteceu nos

Estados Unidos. No Brasil,
o modelo atual do
Cherokee Laredo sai por
aproximadamente R$ 55,5
mil.

Cargae
Descarga
Remoções
em Geral

GUINDASTES "

JARAGUA
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COOIGO DETRANSITO BRASILEIRO
I

Capítulo 11- Dos sistema Na�ional de Trânsito
Seção II • Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 13° As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN,

são integradas.por espeicialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões
e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele
cqlegiado.

§ lOCada Câmara é constituída por especialistas representantes de órgãos e

entidades excutivos da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos Municípios,
em igual número, pertencentes dos diversos segmentos da sociedade relacionados
com o trânsito, todos indicados segundo regimento específico definido pelo
CONTRAN e designados .pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do
Sistema Nacional de Trânsito.

§ 2° Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo anterior, serão
representados por pessoa jurídica e devem atender aos seguintes e requisitos
estabelecimentos pelo CONTRAN.

§ 3° Os coordenadores das Câmaras Temáticas serão eleitos pelos resectivos
membros.

§ 4°YETADO.

VOKSWAGEN

Vende-se Fusca, ano 65,
por R$ 1 mil, e Fusca, ano
77, por R$ 2.100,00 em

bom estado. Tratar: 372-
3641 ou com Tedi

372-0513 ramal216.

Vende-se Voyage, ano 87,
cor branca, gasolina, bom
estado, por R$ 2.000,00 +

21 X de 230,00. Tratar:
372-0298 com Patrícia.

Escort Hobby 94
Escort Racer 2.0 96
Escort GL 1.6 92
Escort GL impecável 89
Tipo 1.64 p. comp. + ar I CD 95

Tipo 1.6 4 p. comp. + ar 94
Uno ELX completo - ar 96
Goi i 96
Goi CL 90
Gol Gl1.8 91
Goi cl rod. I. I. 88
Parati 5 m. (remod.) 86
Kadett SL 91
Voyage Sport 93
Marajó SLE 89
Chevette cl rod. 1.1. 92
Kombi Furgão 92
CG 90
Titan 97
Titan Okm

o

XLR125 97
CB450 DX 88

prata
verde met.
azul perolizado
prata

_ vermelho
prata
azul peroloizado
vermelho real
branco
bordô
branco
verde
azul met.
prata
bege met.
azul met.
azul met.

prata
vermelha
vermelha
branca

gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.

o gas.
álc.

gas.
gas.
ga.
álc.
gas.
gas.
R$ 1.500,00
R$ 2.100,00
R$ 2.700,00

Vende-se Gol CL, ano 92,
motor 1.6, ótimo estado,

por R$ 6.300,00.
Tratar: 373-0206.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORAVende-se Santana GLS,

ano 90 gasolina, por
R$ 7.000,00.

Tratar: 973-3467.

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

Email: garcia@r)etuno.com.br

cinza

Rua Bernardo Dornbusch, nº 330 - Vila Bae end i

Rua Domingos R. da Nova, 483 �

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

. Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Vidro elétrico
para Gol
2 pts

R$ 190,00

Alarme Co
Controle rn

R$
a Partir de

85,00

linha Co
/

lanterna mpleta de
C.

S e 'ar-·Ibié) com
OIS (Arteb!

eIetrônic re9U/agema e coloc _
o

g ..
-

. açao.at.s

Kits de auto

falante (c!- 4) originais
a partir de
R$ 76,00Equipamentos

de som para
automóveis Trava ele't ·

rIcaPara Golle
2

,/1 orsaPts - R$ 704 Pts _ R$
,00

110,00
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CHEVROLET

Vende-se Monza Classic,
.

ano 91, motor 2.0 por
R$ 9.500,00.

Tratar: 370-0216.

Vende-se Chevette, ano
93, gasolina, por
R$ 5.500,00.

Tratar: 276-0267.

Vende-se 2 Chevette, ano
85 por R$ 2.700,00 e

outro ano 79 por
R$ 1.500,00.

Tratar: 370"4399.

Vende-se Kadett Sl, ano'
92, cor cinza, por
R$ 6.800,00, ótimo

estado. Tratar: 392-3698
com Adolfo.

Vende-se Monza
Classic, ano 93, .

completo, gasolina,
ótimo estado, por
R$ 10.000,00.

Tratar: 973-3920
com Carlos.

MOTOS

Vende-se Moto CBX
Strada, ano 98, por

R$ 3.500,00.
Tratar:371-2651.

Vende-se CG Titan 125,
ano 96, por
R$ 2.300,00.

Tratar: 370-8125.

DIVERSOS

Vende-se Reboque, ano
92, com capacidade para
600kg. metal sem tampa,
Tratar:373-0806 com

Azevedo.

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

964-7663 com Acácio.

/J{] (]J)[J[}!1L?([))
Veículos

370-2022

CARROS
Vectra GLS completo preto 97

Corsa super vermelha 97
Fiorino Trekking azul 97

UM NOVO CONCEITO EM VEíCULOS USADOS! RangerSTX branco 96

Parati CL completa branco 95
TIPO ANO COR COMBo Goll000 verde 94
ESCORT L 90/90 CINZA GASOLINA Escort hobby prata 94
FIESTA 95/95 BRANCA GASOLINA
ESCORT 1.8 I 96/96 BRANCA GASOLINA

Escort hobby azul 94

F1000 S 89/89 PRATA DIESEL Omega GLS completo financiado branco 94

KADETIGL 94/95 VERMELHA ÁLCOOL Tempra 16V completo cmza 94

UNO_l.5 R 89/89 VERMELHA ÁLCOOL D-20 S Turbo vermelha 94

SANTANÄCLI 95/95 BRANCA GASOLINA CorsaWind completo grafite 94
PALIO EL 97/97 PRETA GASOLINA CorsaWind azul 94
ESCORT GL 85/86 MARROM GASOLINA Tempra prata 93
VERONA LX 91/91 AZUL ÁLCOOL GolGTi cinza 92
SAVEIROCL 93/93 VERMELHA GASOLINA

Chevette Júnior cinza 92
ESCORT L SE 89/89 PRATA ÁLCOOL
ESCORT 1.0 HOBBY 95/95 PRATA GASOLINA Gol CL com rodas de liga branco 92

I

VOYAGEPLUS 86/86 PRATA GASOLINA Escort GL preto 91

VOYAGECL 86/87 BEGE ÁLCOOL Monza 4 portas completo azul 91

UNO MILLE IE 96/96 VERDE GASOLINA Apolo GL com ar prata 91
UNO MILLE SX 91/91 BRANCA GASOLINA EscortGuia bordô 89
DELREY 83/83 DOURADA ÁLCOOL Goi CL champagne 89
APOLOGL 92/92 BEGE' GASOLINA Prêmio CS 4 portas verde 89
GOL 85/85 BRANCA ÁLCOOL
ESCORTXR3 90/90 VERMELHA GASOLINA

Parat i GL verde 88

TIPO 1.61E 94/94 BRANCA GASOLINA GoI CL 1.8 branco 88

VERSAllES 2.0 GHIA 91/92 AZUL GASOLINA Opala 6 cilindros azul 88

ROYALLEGL 92/93 PRATA ÁLCOOL Elba verde 88
PARATI CLI 96/96 PRATA GASOLINA MonzaSLE cinza 86

UnoCS ' bege 85
Rua WalterMarquardt, 1.855

Barra do Rio Molha - Fone: 370-7901/370-7166
MOT O S
Titan cinza 97
CBX750 preta 88Anote os telefones para anunciar a COMPRA,

VENDA, ou TROCA de seu veículo:

370-7919
370-8654
370-7944
370-8649

AUTO MECÂNICA LATaRIA PINTURA

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

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -

Barra do Rio Cerro
900 mts. após Salõo Botafogo - Jorcquó do Sul - SC

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

AUTO MECÂNICA
'DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

Ei'/»®� UDmO
A A.,��·�AA, I

1J�����'
Telefone: (047) 376-0251

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

alAIME MOTOS
PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS

Fone: 370-0676
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NOVIDADES
FordExplorer

Chega ao mercado em 1999 a nova versão do utilitário
Ford Explorer. Trata-se do Limited, versão mais

luxuosa, que virá 'com interior revestido em couro e

tração 4x4 com controle eletrônico. A frente ganhou
pára-choques embutidos, e ainda estribos laterais e

spoilers. O motor (5.0 V8) também é novo.

Explorer Limited traz detalhes extras de esportividade

Mais uma minivan
A Suzuki traz para o Brasil o Wagon R+, uma esquisita

minivan, que apesar do tamanho reduzido acomoda quatro
pessoas com conforto, até mesmo os mais altos. Com

apenas 3,41m (menor que o Ka), é equipada com motor 1.0
de 16 válvulas, com câmbio automático ou manual.

Jipinho Jimny
Outra "pequena" novidade da Suzuki é o jipinho Jimny,
que vem substituir o Samurai. Deve chegar na faixa dos

R$ 25 mil. O preço, diferentemente do modelo,
não é lá tão mini assim.

A minivon Wagon Ri- e o Jipe Jimny, novidades para 1 ?99

Perua ágil e equipada

Agora que as peruas
deixaram de ser aqueles
carrões cafonas e

desengoçados, e pass,aram
a ser admiradas até pelos
jovens, opções é o que não

faltam. A maior
diversidade fica por conta
das marcas importadas, e

se você é fã dos carros

japoneses, vale a pena
conhecer o Baleno

Wagon, versão familiar do
Suzuki Baleno.
A perua, apesar de

parecer pequena, mostra
se equipada, vindo de
série com direção
hidráulica, air bagduplo,
espelhos, vidros e central
de travamento das portas
elétricos, ar-condicionado,
rádio com CD player,
rodas liga leve 14", entre
outros. Como opcionais,
há câmbio automático e

alarme com controle de
abertura das portas.
Diferentemente de muitas

peruas enormes, mas que
não oferecem tanto

espaço interno, o Baleno

Wagon tem espaço de
sobra tanto para
motorista quanto para
passageiros e ainda um

bom porta-malas com

capacidade para 375 litros.
Em se tratando de design,
não é nenhuma obra de
arte, mas é moderna, com
detalhes que levam

esportividade, como os

aros e o aerofólio traseiro.
Os pára-choques são na

mesma cor do veículo.
O motor não é dos mais

potentes, mas é ágil e
eficiente. O propulsor 1.6
16V leva a perua a

velocidade máxima de 175

km/h, com consumo

médio de 12,5 km/l.
Assim, mesmo não sendo a

mais potente ou mais
bonita perua, vale a pena,
principalmente pelo preço.
Sem os itens opcionais, sai
por US$ 25,6 mil, menos
que Hyundai Elantra SW,

US$ 29 mil, ou Toyota
Corolla Wagon, US$
30.498,. A Suzuki conta
atualmente com 25
concessionárias no Brasil.

MOTOART
Seu Caminho para uma Scooter

Vendas e

Assistência
técnica autorizada

para Scooter.

Revenda de motos
Yamaha.

Rua: Ângelo Rubini, 350

Excelente momento para falarmos da proteção AGF Brasil Seguros

AGF BRASIL SEGUROS
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,,6irassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

., CRECI 1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

V Imóvel IArea m Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. PreçoR$ Informações Gerais
"

Sobrado 300 4 1 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Sobrado 303 3 1 2 Guaramirim R. Pedro Graf (Rausisse) 75.000 Parcela -aceita carro
Casa 160 3 1 2 João Pessoa R. Fritz Ster, 178 55.000 Negociáveis
Casa 90 2 1 Schroeder R. Valentin Zoz 35.000 Negociáveis
Casa 140 4 - 2 Rio Molha Estrada Ribeirão Molha 26.500 Parcela
Casa Alven. 120 3 - 1 Barra R. Concórdia, 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 1 1 Schroeder R. Princesa Isabel, 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 150 3 I 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 - I Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 I Schroeder Rio Erna (Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 90 3 I Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35.000 Negociáveis
Casa Alven. 150 3 - I Lenzi Rua Antonio Ayroso, 672 55.000 Negociáveis
Galpão 144 - - - Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 I 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00e Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 - I Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida

Apto. Pronto 96 3 - I Amizade Res. Amizade - 3° andar 17.000 Assumir - CEF - aceita carro até R$ 15.000,00
Apto. Pronto 151 3 - - Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto 110 2 I I Baependi Res. Bartel - Contemplado 18.000 + 1,06 cub p/rnês (74X)
Apto. Pronto 147 3 - I Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa

Lote 480 15,0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 450 15,0 x 30,0 Säo Luiz Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 877 45,0 x 19,5 Vila Nova Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,00
Lote 900 30,0 x 30,0 Schroeder Rua Blumenau 19.000 Negociáveis
Lote 466 18,0 x 23,S Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 10.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote Cornl. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esq uerdo Rua João Januário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mat. Constr.) 200.00e Negociáveis I Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis I Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista I Negocia
Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61,0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca pl imóvel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piazera I 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13,0 x 34,0 Lenzi Residencial Piermann 15.000 Negociáveis - R$ 15.000,00
Loteamento 385 14,0 x 27,S Amizade Residencial Behling 12.000 50% entrada - saldo 12 x

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

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

Chácara 12600 63 x 200.0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini - 760 25.000 Centro Sta. Luzia (parcela)

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

LOCAÇÃO
Cód. 601 - Casa alv. para fins comerciais c/ 3 qtos. Cenfro - R$ 350,00
CÓd, 602 - Casa alv. para fins comerciais e/3 qtos, salas conjugadas - Centro - R$ 800,00
Cód. 607 - Casa alv., 1 quarto, cozinha, Bwe, Vila Lenzi - R$ 150,00
CÓd, 613 - Casa mad., 3 qtos - R. Ferdinando Pradi - R$ 200,00
Cód. 615 - Casa alv. e/3 qtos - Vila Baependi - R$ 450,00
Cód. 618 - Sobrado cl suíte, 2 qtos, dep. empregada - próximo Loni mar - R$ 550,00
CÓd. 631 - Apto. cl suíte, 1 qto, dep. Empregada - Rua Reinaldo Rau - Ed. Pa lama - R$ 550,00
Cód. 632 - Apto. c/ 1 qtos - Rua Ângelo Sehioehet - R$ 250,00
Cód. 634 - Apto. c/ 4 quartos na R. Reinaldo Rau - R$ 400,00
CÓd, 635 - Quitinetes no Ed. Marquardt , Av. Mal. 'Deodoro
Cód. 636 - Apto. c/ 3 qtos - Rua João Pieolli - R$ 420,00
CÓd. 640 - Apto. c/ 1 qto - próx. Weg II - R$ 230,00
CÓd, 643 - Apto. c/ 2 qtos - próx. Breithaupt da Reinaldo Rau - R$ 350,00
CÓd. 645 - Apto. c/ 2 qtos na Barra - R$ 290,00
CÓd. 647 - Apto. c/ 2 qtos., - Cond. Floresta - Vila lenzi - R$ 230,00
Cód. 648 - Apto. c/ suíte, 2 qtos, Res. Bartel - Vila Lalau - R$ 300,00
Cód. 662 - Sala comI. c/ 73m', 2 bwe's - Rua João Pieolli - R$ 350,00
Cód, 663 - Sala comI. em frente ao restaurante Califórnia - R$ 200,00
Cód, 670 - Sala comI. com 37m' - Rua Reinaldo Rau - R$ 220,00 - 1" piso
Cód. 673 - Sala comI. e/'50m' - próx. Colégio Divina Providência - R$ 270,00
Cód, 680 - Sala comercial c/32m' - Marechal Deodoro da Fonseca - R$ 350,00

VENDA
CÓd, 1112 - IMÓVEL COMERCIAL/RESIDENCIAL NO CENTRO R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira c/ 506m' - Aceita casa como parte do pagamento.
Cód, 1113 - CENTRO - Casa alv. c/224m', e/3 qtos - Rua Clemente Baratta - aceita parcelamento, apto. em Joinville.
CÓd, 1117 - CASA DE ALV. NOVA NO CENTRO - Rua José Emmendorfer c/230m', suíte, 2 quartos, escritório - R$ 95.000,00
Cód. 1118 - CENTRO - Casa alv. c/180m' - Rua Florianópolis - R$ 77.000,00
Cód. 1122 - CENTRO - Casa ale. c/288m'. Terreno c/ 2. 765,75m' - Própria para clínica ou escritório - Rua Jorge Czerniewiez - em frente Hospital Jaraguá.
Cód, 1353 - CASA DE ALV, NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 130m', 3 quartos, terreno e/432m' - próx. Escola Cristina Mareatto - R$ 45.000,00
Cód. 1354 - JGuÁ ESQUERDO - Casa alv. s/ suíte, 3 qtos, terreno e/l.470m'. Aceita caminhão Mercedes Benz.
Cód, 1352 - CASA DE ALV. NO J.ARAGUÁ ESQUERDO - área de 91 m', terreno c/ 480m' - R$ 44.000,00 - Próx. Conf. Mônica
CÓd, 1208 - FIGUEIRA - Casa alv. e/90m', 3 qtos. Terreno c/ 567m' - R$ 10.000,00 e assumir financiamento
Cód, 1501 - CASA DE ALV. NO BAEPENDI - Área 400m', 2 suítes, 2 quartos, saias, churrasqueira - R$ 200.000,00
Cód, 1652 - CASA DE ALV, NO CENTENÁRIO - 3 quartos, terreno c/392m' - R$ 50.000,00
Cód, 2005 - CENTRO - Terreno na Procópio Gomes de Oliveira, e/78D,90m'
Cód, 2007 - CENTRO - Rua Marina Frutuoso - terreno c/ 1.020m' - R$ 60.000;00 - Aceita como parte do pagamento apartamento em Camboriú.
CÓd. 1355 - JARAGUÁ ESQUERDO - Casa NOVA c/214m', sendo suíte c/ elosed, 2 qtos, garagem para 2 carros - Rua Luiz Spézia.
CÓd. 2102 - TERRENO NA VILA RAU - Fundos Tecnasal 350m' (14x25) R$ 13.000,00
Cód. 2301 - VILA NOVA - na Angelo Torinelli - Área e/5.184m' (48 x 103,50)
Cód. 2403 - TERRENO NO CZERNIEWICZ - Área de 14x25 = 375m' R$ 15.000,00
CÓd. 2405 - AMIZADE - Área c/ 20.570m' - após salão 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
CÓd. 3014 - APARTAMENTO e/2 quartos, garagem na Rua Ferdinando Pradi. Troca por casa
Cód, 3015 - CENTRO - Ed. maguilú - 2 qios c/ garagem - R$ 35.000,00
Cód, 3016 - APARTAMENTO NO ED. CRISTHIANE MONIQUE - c/ suíte, 2 quartos, 2 vagas de garagem, área total: 188m' - R$ 65.000,00
Cód, 3021 - CENTRO - Apto. c/ suíte, 2 qtos, garagem - Rua Procópio Gomes de Oliveira - R$ 75.000,00
Cód, 3100 - APARTAMENTO - c/ suíte, 2 quartos, garagem, próx. Colégio Alberto Bauer
Cód, 3112 - BAEPENDI - Res. Bartel - sufte, 2 qtos, garagem - R$ 18.000,00 + finane. Aceita imóvel em Jaraguá do Sul ou praia.

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

VENDE
Terreno comercial com 612m2 na Rua João Januário Ayroso,
super facilitado - R$ 35.000,00

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 113m2, um quarto + uma

suíte, churrasqueira. Terraço, etc ... No edifício Monte Carlos,
centro - R$ 50.000,00

Apartamento no Edifício Schiochet. Com 152m2, 2 quartos,
suíte e mais dependências - 9º andar - R$ 30.000,00 +

financiamento, 8 anos, Banco Itaú.

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

\AGORA EM NOVO ENDEREÇO
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207
Jaraguá do SuL;- SC - FONE: 371-2357

APARTAMENTOS

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

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

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

Crédito - R$ 32.000,00
CASA DE ALV. com 9Sm' Loteamento Fredolino Martins - Lote n° 043 (22x
R$ ISS,OO) + R$ 22.000,00

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

R$ICASA ALV. cl 212m' - Terreno cl 1.060m' - Rio Molha - R$ 45.000,00
CASA MADEIRA c/ 6001' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n? 165

Figueira - R$ 18.000,00 .

CASA ALV. c/50m'- Constantino Pradi n0064(26xR$ 270,00)- R$ 12.000.00
CASA MISTA cl 6501' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$195,00)
- R$ 12.000,00
CASA MADEIRA c/42m'- Ouro Verde nO 74 (40xR$I 70,00) R$ 7.5000,00

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

R$I
19.000,00

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

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

I
Rua 'João J. Ayroso - R$ 110.000,00

I
TERRENO com I.S4Om' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Sear - R$
100.000,00
TERRENO com 15 x 27,SOm Loteamento Behling R$ 22.000,00

TERRE.NO com 560m' - lote n" 8 Loteamento Camposampiero assumir (41 x
R$ 335.00) + R$ 7.000,00
TERRENO com S.38Um' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00
TERRENO com 56Om' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

50x) - R$ 19.000,00

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

-I
R$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 2Sx)
- R$ 10.000,00
TERRENO com 800m' Loteamento Flamboyat (entrada e saldo em SOx) - R$
30.000,00
TERRENOcom65Im'- Loten0091 do Loteamento Ana Paula- R$12.ooo,OO
Lote nO 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x
de R$ 160,00 + R$ 5.600,00

II
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$
180,00 + saldo de R$ 3.500,00

.

Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 47 pare. de R$ 180,00)
R$ 1.500,00
Lote n" 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180,00) -

R$ 3.500,00
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CRECI 1462-1

- Apto. cl suíte + 2 dorms mobiliado, cl dep. emprego - Ed. Carvalho - R$ 880,00
- Apto. cl suíte + 2 dorms com dep. empregada - Ed. Carvalho - R$ 660,00
- Apto. cl suíte + 2 dorms - Ed. Dona Alzira, lat. barão Rio Branco - R$ 440,00
- Aptos. 3 dorms. Ed. Dona-Alzira, lat.Baräo do Rio Branco/centro - R$ 370,00
- Aptos. 3 dorms. sala, 2 bwc's, coz, lava., garagem, no centro - R$ 370,00
- Apto. 3 dorms., na Rua Marechal Deodoro da Fonseca/Centro - R$ 350,00
- Apto. 3 dorms., - Rua João Januário Ayroso, 1089 - Jguá Esquerdo - R$ 280,00
- Apto. 1 suíte + 1 dorm, sala, cozinha, bwc, lav., garagem - Ed. Savi � R$ 330,00
- Apto. 2 dorms., Rua Frederico Todt, 735 - Amizade - R$ 220,00
- Apto 2 dorms, sala, cozo bwc, lav., garagem - Ed. Húngaro - R$ 290.,00
- Apto. 2 dorms, sala, coz, bwc, lav., garagem - Ed. Imperador (central) - R$ 330,00
- Apto 2 dorms, na Rua João Januário Ayroso, 1089 - Jguá Esquerdo - R$ 180,00
- Aptos 2 dorms, na Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 275,00
- Apto 1 dorm, coz, bwc, Ed. karine no Centro - R$ 150,00
- Apto. 1 dorm, sala, coz, bwc, lav, garagem - R. Leopoldo Janssen, 238 - R$ 230,00
- Casa alv. 3 dorms, Rua 566 - Barra do Rio Cerro - R$ 270,00
- Casa mad. 2 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem - R. Eleonora Pradi, 85 - R$ 230,00
- Sala cornl. cl 90,00m2 na Marechal Deodoro (ao lado Bavária) - R$ 550,00
- Sala cornl. cl 50,00m2 Rua Clemente Baratto, 45 - Centro - R$ 300,00
- Sala cornl. cl 400,00m2 Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 1.500,00
- Sala cornl. cl 80,00m2 Rua Eleonora S. Pradi, 125 - R$ 250,00
- Sala coml, cl 112m2 Rua 25 de Julho, 778 - R$ 250,00
- Sala comi. cl 60,00m2 - Rua João Januário Ayroso, 1747 - R$ 335,00
- Sala comi. cl 50,00m2 próx. Panificadora Bavária/Marechal - R$ 250,00
- TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS

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

Fone':/9i5-3666·········

VENDADE CASAS LOCAÇÃODECASAS..... ----------------------------------

Iii TIPO ENDEREÇO BAIRRO
!i\ ALV. Rua Marcelo Barbi, 468 Vila Lenzi

111 ALV. Rua Henrique Marquardt fundos 302 Czemiewicz

j] ALV. R. Henrique Marquardt, 297 Czemiewicz

1.1 LOCAÇÃODEAPARTAMENIOS
ti ENDEREÇO BAIRRO N° QUARTOS
Av. Marechal Deodoro, 364 - apto. 32 Centro 2

@ R. Fritz Bartei, 400 V. Baependi 2

lil R. Procópio Gomes de Oliveira, 717, apto. 33 Centro 2 + I suíte
w

Este é o novo telefone

comercial da Gráfica e

Editora CP e Jornal

CORREIO DO POVO

370-8649

TIPO ENDEREÇO BAIRRO

ALV. R. Paulo Hafemann, 170 Ilha da Figueira
ALV. R. Ernesto R. Sohn, 340 Czerniewicz

ALV R. Gustavo Lessmann, 121 João Pessoa

ALV. R. Guilherme Koelher, sin° Vieiras

SOB. Rua Luiz Chiodini, 220 Jguá Esquerdo
MIS. Rua Antônio Gesser, 166 Czerniewicz

ALV. Rua Maximiliano Hildelmeyer, 55 Vila Baependi
ALV. Lat. Rua Jaraguá sinO Ilha da Figueira
MAO. Rua Tereza A. Hruscka, 329 Jaraguá Esquerdo

ÁREA QTOS
145,00m2 03

226,00m2 02 + I suíte

86,00m2 03

I 56,00m2 03

I 85,00m2 02 + I suíte

99,OOm2 03

114,83m2 03

121,00m2 02

35,00m2 02

130,00m2 02 + I suíteRua Augusto Schwartz aolado 150 Amizade

GALPÃO - Rua 692 - Lot. Garcia Estrada Nova + - 300,00m2

VALOR R$
70.000,00

81.000,00
30.000,00

48.000,00

48.000,00

21.000,00
>�J53.000,00 y "-

lil ENDEREÇO18.000,00 ri R. Reinoldo Rau, 340
13.000,00 ri R. Reinoldo Rau, 21

fj R. Leopoldo Malheiro, 15

�;..::� I

Chácara cl 60.000m2 - cl 1 casa (mista) galpão de 100m2, 5 lagoas, pomar área de

pastagem, poço artesiano - Duas Mamas (próx. Sociedade Rio Camarada) - R$ 45.000,00
(aceita casa em Jaraguá do Sul)
Chácara - 165.000m2 - água corrente, palmito - Rio Cerro - R$ 50.000,00 (negociáveis)
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 alvo terreno cl 1564m2 - Av. Marechal Deodoro, 1014
Casa alv. 100m2 - cl 3 quartos e demais dependo - bairro João Pessoa (próx. bebidas
Kienen) - R$ 27.000,00
Casa alv. 3 quartos e demais dependo - Barão do Rio Branco (ótima localização) - R$
85.000,00
Casa mista 115m2 - c/3 quartos e demais dependo Loteamento Demarehi Stª Luzia - R$
13.000,00
Casa alv. 84m2 - cl 3 quartos e demais dependo Vila Amizade - R$ 52.000,00
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 Czerniewiez - R$ 47.000,00
Apartamento mobiliado Enseada - 104m2 - cl suíte, 2 quartos, churrasq. coletiva,
garagem e demais dependo - 100 metros da praia - Enseada - SFS - R$ 65,000,00
(aceita sala comercialem São Bento do Sul)
Sala comercial - 65m2 - Leopoldo Malheiro - centro - R$ 38.000,00
terreno500m2 murado, plano, pronto para constniir - João Pessoa (próx. Luis Kienen)
- R$ 9.000,00
Terreno 544m2 - pronto para construir - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00

CASA & jardim ALUGA
Casa mista - c/4 quartos e demais dependo - Leopoldo Diel (início Jaraguá Esquerdo)
R$ 260,00
Apto. - cl 3 quartos e demais dependo - Getúlio Vargas - R$ 400,00
Sala comercial- 65m2 - Centro - R$ 250,00 "

Sala comercial- 30m2 - Getúlio Vargas - R$ 300,00
Sala comercial - 50m2 - Getúlio Vargas - R$ 350,00
Galpão - 750m2 - Leopoldo Manke - R$ 1.200,00
Casa - 2 quartos, sala, cozinha, bwc, lav., gar. Rua Antônio Ayroso, 499 - Nova Brasília
- R$ 200,00
Kitinete - Rua José Emmendoerf�r - R$ 180,00

973-5405

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

VALORR$
350,00
250,00
335,00

LOCAÇÃODESALAS
BAIRRO
Centro
Centro
Centro

ÁREA
28,00
50,00

VALOR$
450,00
420,00
360,00

OPOTUNIDADE
CHÁCARA

* Casa com 160,00m2 de
área construída ,

(com rancho e baia para cavalos)
* Terreno com 11.000m2
(2 lagoas, agua corrente,

pastagens, playground e pomar)
Localicação: Ribeirão Grande do

Norte, ao lado da Igreja Nossa
Aparecida.

Valor: Estrada R$ 10.000,00 +

5 parcelas de R$ 3.000,00

VENDADE 'IERRENOS

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
- Área térrea com

aproximadamente 600m2ENDEREÇO BAIRRO ÁREA VALOR R$
R. Manuel Francisco da Costa João Pessoa 5.901,00m2 30.000,00
R. Alberto Klitzke, sin° Vila Rau 420,OOrn2 10.600,00
R, "F" - Lot. Santo Antônio Nereu Ramos 360,72m2 6,000,00
R. Otto Meyer Vila Lenzi 333,50m2 18.800,00
R. Rudolfo Tepasse, 361 Guaramirim 2,340,00m2 80.000,00
R. Henrich Augusto Lessmann Centenário 392,00m2 15.800,00
R. Victor Rosemberger Vila Lenzi 420,00m2 18.000,00

:1fI - Terreno para@

�il estacionamento com

@ aproximadamente 1.000m2
$.

Valor do aluguel: R$ 2.000,00

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI612-J

.. "

Rua Barão do Rio Branco, 221 .

Fone: (047) 372-1502 - 372-1594
Fone/Fax: (047) 372-1666

.Jaraguá do Sul - SC

REALIZACÕES
c:=:=:::>

HUMANA URGENTE
:5>. _�--·.�I I�-- <;:""",,-.----lI II-------"'"

A HUMANA URGENTE
ABRE SUA la FRANQUIA

A PERFECT ASSOCIADOS
RECURSOS HUMANOS LTOA, 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

fomecedores, que nesses 5 anos de

eXistência, acreditaram na empresa,
proporcionando este crescimento.

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao

responsável pelos Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste

ofício de Protestos para serem PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem

pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto

ao apresentar declaração de resposta por escrito.
Este EDITAL é expedido em virtude de não ter sido possível encontrar o

responsável no endereço fornecido.

ESP. DP. 64325/98 - VENCIMENTO 22/04/98 - VALOR: R$ 112,48
ESP. DP. 64326/98 - VENCIMENTO 06/05/98 - VALOR: R$ 150,67

DEVEDOR: PANIF. CONF. LANCH. PRIMOS PAN LTDA.

DOCTO: CGCIMF. 01.365.630/0001-22

ENDEREÇO: Rua 25 de Julho, s/n°, nesta cidade
CREDOR: PRODS. ALIM. FLEISCHMANN li ROYAL LTDA.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei n° 7.661/45 - Art.

10, e Provimento 16/93 da CGJSc.

JD/Jaraguá do Sul, 24 de novembro de 1998.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

/1
I

,__�J
HUNI.ANA
Al"strStmRiA EM !U!

,

LISTA DE VAGAS

DEIXE COM A HUMANA A TAR.EFA
DE RECRUTAR/SELECIONAR
PESSOAL QUALIFICADO EM

ÉPOCAS DE GRANDE PRODUÇÃO�

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

Auxiliar de ProduQão (20 grau - sexo

Masculino)
Auxjliar 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 oessoas aposentadas coin
10Grau como/eto 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

base a sua satis(ação. 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 EMPRESA!

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

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

Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Nasce uma nova perspectiva
demorarbem

Residencial PHOENIX

Rua Barão do ,Rio Branco
APARTAMENTOS MODERNOS COM A INFRA·

ESTRUTURA E A QUALIDADE PROMA.

o EDIFíCIO APARTAMENTO DUPLEX

ÁREAS
Tipo 1 - 302m2\
Tipo 2- 293m2
Tipo 3 - 266m2

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

2ºPISQ
- Séda estar{Jantar
- Salade TV

�, ..; Varanda ampla corr. deck e banheira spa
- Lavabo
- Copa, cozinha e churrasqueira
- Área de serviço

I 2 VAGAS DE GARAGEM
�-----------�

Construção em condomínio

- 7 pavimentos
- 20 apartamentos Tipo
- 4 duplex (cobertura)
- Elevador
- Todos os ambientes com

iluminação direta
- Salão de festas com churrasqueira
- Garagens
- Portão � porteiro eletrônicos
- Central de gás
- Fio terra para computador
- Previsão para TV a cabo
- Instalação para água quente
- Acabamento em massa corrida
- R.evestimento externo em pastilha

1ºPISO
- Suíte com closet
- _2 ou 3 quartos
- Sala íntima
- BWCSocial

o APARTAMENTO
- Suíte
- 2 quartos
- Sala estar/jantar
- Sacada com churrasqueira
- BWe social

ÁREAS
Tipo 1 - 155m2

Tipo 2 - 153m2

Tipo 3 - 128m2

Tipo 4 - 127m2.- Cozinha
- Área de serviço .

.

- 1 ou 2 vagas de garagem

Acabamento individual personalizado

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

Visite nosso site www.proma.com.br

Os móveis e elementos de decoração não fazem parte do apartamento

SÉCULUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J

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

Jaraguá do Sul - sc

Fone: 371-8814

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OITE NOS
ARES DO SUL
Cerca de 1,4 mil "havaianos"

lliveram presentes na terceira

ição da Noite nos Mares do

ui, no último sábado (21), no

rque aquático do Clube

Ilético Baependi. Apesar da
sistência de São Pedro, que
wgerou um pouco na dose de

�uva, a festa havaiana repetiu OI

cesso dos anos anteriores.

lodelitos coloridos e uma

lecoração de encher os olhos

roporcionaram um visual

lrecial à agradável noite. Ano
uevem, tem ruais!

BEIRA RIO
Aproveitando a chegada

necipada do Verão, o Beira
io Clube de Campo promove,
anoite de hoje (27), a Festa
!aPiscina. que terá animação
�aconsagrada Banda 4U

ieden\iio, de Itajaí, já
'onhecida do público
laraguaense.

TEATRO
iff'No� dias 28 e 29 de

novembro, e 5 e 6 de dezembro,
rllará em cartaz, na Scar, a peça
'A vida como ela era", com

adaptação e direção de Sandra
Baron e encenação de grupos de
alunos iniciantes da referida
entidade cultural. A comédia fala
�ahistória da humanidade, desde
Jcriação do mundo até o

nascimento de Jesus. As

apresentações iniciam sempre às
lOhoras. Valores do ingresso:
R$ 2,00 (com bônus) e R$ 3,00.

VERA FISCHER
EM SANTA
CATARINA
�Uma das peças de maior
sucesso do teatro brasileiro na

Jlualidade, "Gata em teto de
zinco quente", chega a Santa
Catarina em miniturnê. Em

-,

IOinville, o espetáculo acontece

hoje (27), às 21 horas, na
Sociedade Harmonia Lyra, e em
Blumenau, no domingo (29),
também às 21 horas, no Teatro
Carlos Gomes. No espetáculo,
Vera Fischer é Maggie, mulher
forte que procura manter a

esperança de vida para ela e para
o homem que ama. Além de

Vera, no elenco estão seu

namorado Floriano Peixoto

(Brick), Ítalo Rossi (Papai),
Ivone Hoffmann (Mamãe), Mário
Borges (Cooper), Betty Erthal
(Mãe) e Marcos Matheus (dr.
Williams). Encenada pela
primeira vez em 1955, em Nova

York, a peça deu o segundo
Prêmio Pulitzer a seu autor, o

dramaturgo americano Tennessee
Williams.

ELEVEN
(jJ=Max E. Wilhelm convida a

galera da região para a

promoção "Pizza Breakfest",
que acontece nesta sexta-feira,
27, na Eleven, com distribuição
de pizza e refrigerante. Os
ingressos estão disponíveis no

Vip Café Chopp Grill,
Benetton, Lanchonete Pingüim
e Cowboys. Os bônus estão

sendo entregues na Studio FM.

EXPOSiÇÃO
(jJ=Começa no próximo dia 2,
quarta-feira, às 20 horas, no

Espaço Cultural da Praça Ângelo
Piazera, a exposição Natal com
Arte, promovida pela Ajap

(Associação J araguaense dos
Artistas Plásticos). Os trabalhos
poderão ser vistos até o dia 16 de

J dezembro.

DANÇARINOS
SE
CONFRATERNIZAM
(jJ=Dançarinos de várias idades,
do Divina Providência, estiveram
reunidos no último dia 19, no

ginásio de esportes do colégio,
para participar da "Noite do

soninho", na qual todos
brincaram e dormiram no local,
tendo como objetivo a integração
entre os alunos, que durante todo
o ano se dedicaram à saudável

prática da dança, sob a

coordenação da professora e

coreógrafa Beth Borba. Para

comemoração das grandes
conquistas alcançadas em 1998,
em festivais e apresentações
diversas, o grupo estará mais

uma vez reunido neste sábado

(28), na Pousada 7 Lagoas, em
Massaranduba, de propriedade
do Divina Providência.

INGLÊS
(jJ= Examinadores da
Universidade de Cambridge
estarão em Jaraguá do Sul, neste
sábado (28), para aplicação de

exames na língua inglesa aos

alunos da Pink und Blue. É a

terceira vez que o grupo de

professores realiza os testes na

referida escola de idiomas.

NIVER
Viviane Spézia (29/11 ),_Francine Emmendörfer Bertolini
(1/12), Tissiane Kohlbach (2/12), Barbara Marchiori
Iensen (2/12) e Nieolle Ramos Andreatta (3/12).

E� �'N'fON'1J
(jJ= A Cervejaria Mein Bier, de Balneário Camboriú, estará
comemorando, na próxima sexta-feira, dia 4, o primeiro

aniversário. Para animar a festança, a equipe do badalado point da
Av. Atlântica chamou a Banda Estatura Mediana, de Brusque, e o

Dl Marinho. E como o forte da Mein Bier é realmente cerveja, 1,5
millitros de loira gelada artesanal serão distribuídos pra galera.

r-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picolli, 246, Jaraguá do Sul (SC), "\

\E_ee;_B_!!_251-590. Se preterir, pa:!!,. os tax: 370-7919 ou 370-8654_:_aos_E!!idados çJest�colunista-./

.....

BRua Mal. Deodoro da �
Fonseca,1452 ÔFonelFax: 372-3306 q:::

Jaraguá do Sul- se �(aDi

I-t:JjJm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
Procópio Gomes, 481

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

----------------------�
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O grupo sueco Ace of Base esteve novamente no Brasil, agora para

divulgar o disco Cruel Summer. Só que dessa vez só vieram os irmãos

Jonnas Berggren e UlfElkberg. É que Lynn Berggren, a outra cantora do
grupo, raramente sai da Suécia. "Ela tem pavor de avião e vem

restringindo as viagens", diz Jonnas. A cantora so pretende viajar em
turnês. Segundo os integrantes, Lynn também pretende ficar mais nos

bastidores dedicando-se à produção do grupo, pois está cansada da

superexposição. Everytime it Rains e Always Have, Always Will são

algumas das músicas que estão tocando nas rádios e. pistas de dança. O
single Cruel Summer já ganhou disco de ouro nos EUA, com mais de
um milhão de cópias vendidas. Além de fazer vários programas de TV

por aqui, o Ace of Base participou de um show gratuito ao lado de Titãs

e Molejo. Aconteceu no Campo de Marte (Zona norte de São Paulo),
onde o grupo cantou seus sucessos para mais de 25 mil pessoas.

(Shopping Music)
INFORMATIVO CENTER SOM

Títulos mais vendidos: Padre Marcelo Rossi, Molejo (Família),
Terra Samba (Ao Vivo e a Cores) e Torre de Babel Internacional.

Principal lançamento: Vanilla Ice (Hard to Swallow).

II····C , 1'1 E 1\1\ 1-\ •••••
I JOINVILLE •
• G.N,C. Cine Mucllcr I: Procurado. •
I

Horários: 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30.
•('.N.C. Cine Mucllcr 2: Doce Vingança.

• Horários: 15h, l7h, 19h, 21 h. •
• ('.N.C. Cine Mueller 3: O Principal Suspeito. •
I Horários: 14h30, 17h, 19h30,.21 h30. I
•

ßLUMENI\U
IG.N.C. Cine Neumarkt I: Procurado.

I Horários: 15hl5, 17h15, 19h15, 21h15. •
• ('.N.C. Cine Neumarkt 2: Cidade das Sombras. •
I

Horários: 14h30. 17h, 19h30, 21 h45. •('.N.C. Cine Neumarkt 3: Quando o Amor Acontece.
I Horários: 14h, I fih30, 19h, 21 h30. I
• ('.N.C. Cinc Neumarkt 4: Formígulnha Z. •
I Horários: 14h30, I fih I 5, I Rh. •

O Principal Suspeito.I Horário: 20h. •
'

I (;.N.C� Cine Neumarkt 5: Ronin. I
• Horários: 14hl5, Ifih45, 19h.2IhI5. I
• (I.N.c. Cine Neumarkt fi: Doce Vingança. I
I

Horários: 15h, 17h, I Rh45, 21 h.
- Programação válida pura o período de 27/11 a 03/12. I

a••••••••••••••••••••••

r---------�T----------,
I 'IIlotel Apresepte 20 I

:. "
. MOT�L ...

, I
I cupons e

.
'"

.

I�..o
I ganhe 2 horas I ..... ,

'

.. r,
I grátis em I .•

.
',.., I

I apa.rtamento I Apresente 20 cupons e ganhe 2 horas I
I

simples. I grátis em apartamento simples. I
I Bairro João Pessoa ..... BR 280 KM 71 I
I ir 370-2323 O"� ir 371-9133 I
L Váli�� 28�/98��� às segun�s�i�s .J

........ : .. ::::.:::::::::::::::=::::::::::;<::::::::::::::-::;::;:::;:::;:':-:';""'-

a��il
...HÊEPIN�GRMlmlêA

Dr. Paulo do CatTnO
CRO-3229

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

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

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Advento - Início de um novo tempo
Advento é tempo de preparo. Advento é tempo de

espera. Com a chegada do advento, neste domingo,
entramos numa época grávida de esperanças.
Esperamos ansiosamente pela paz, comunhão, justiça
social, vida amorosa e feliz.

De onde vem a nossa esperança? Jesus diz: "Eu
sou o caminho, e a verdade e a vida: ninguém vem.ao

Pai se não por mim" (Jó 14.6). Estas palavras de Jesus

querem nos orientar em nossa fé: fé que, muitas vezes,
anda desanimada e não sabe por onde caminhar; fé
que anda confusa e não sabe mais onde está a verdade.
Mas o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos diz

que ele é o caminho, que ele é a verdade. Se quisermos
chegar até Deus, apenas existe um caminho: Jesus
Cristo.

O que significa isso? Olhemos para a vida que
Jesus viveu entre nós: como Jesus nasceu? Quem eram

os seus pais? Quem eram as pessoas que foram visitá
lo na estrebaria? Como Jesus viveu a sua vida? O que
ele fazia? Quem eram as pessoas com quem andava?
O que ele falava e ensinava? Quais eram suas atitudes
em relação ao próximo?

Como se preparar para receber Jesus Cristo em

nossa vida? Advento é tempo de chegada! Cristo qu�r
nascer em nossa vida, em nosso mundo ... Cristo quer
nascer em tua vida bem pessoal, em tua família. Ele

quer ser a luz que ilumina a vida e o caminho a ser

percorrido.
Então, qual é o caminho a seguir? Onde está a

verdade?, Será tãodifícil descobrir? Por que o

desânimo parece sempre sermais forte do que a nossa

fé? Por que a nossa razão parece sempre ser a melhor
e amais certa? Onde estão o companheirismo, o amor,
a paciência, a compaixão, o perdão, a esperança que
Jesus Cristonos ensinou, e nos convida a vivenciar?
Não somos nós, seguidores de Cristo, que somos

convocados a sermos suas testemunhas, em palavras
e ação? O que então estamos fazendo? "Vós sois a luz
do mundo", nos diz Jesus. Será que realmente somos?

Procuremos meditar a respeito das palavras de

Jesus. Procuremos meditar a respeito de nossa vida.

Procuremos avaliar a nossa participação no projeto
de vida trazida por Cristo. Advento, é tempo de parar
e avaliar a nossa vida cristã. Avaliar a nossa.

participação concreta e efetiva no projeto de Jesus

Cristo. Que estamos fazendo para sermos luz neste

mundo?

Que Deus possa nos mostrar, incansavelmente, o
seu projeto de vida. Que possamos estar dispostos e

animados a assumir a parte que nos cabe, através dos
dons e talentos que recebemos de Deus. Deus necessita
de cada um, cada um de nós!

Que o tempo do Advento seja um tempo de

meditação no grande amor de Deus, revelado em Jesus
.

Cristo. Jesus diz: "EU: sou o caminho, e a verdade e a

vida; ninguém vem ao Pai senãopor mim" (Jó 14.6).
Que, todos possamos encontrar este caminho ...
Advento é uma oportunidade para acertar o passo e o

caminho!
Pa. Claudete B. V/rich '

de Jaraguá do Sul

A Terra do Vinho
A. Martelini - Fundatlantis (Divulgado no boletim Cariamici, da Bottega Toscana)

Na antiguidade, os gregos (isso após Noé ter salvo sua familia e a videira da ira de Deus), chamavam
de Enotria (Terra do Vinho) a parte Sul da atual Itália. De fato, a Itália era, e sempre será, a mãe

pátria do vinho. Não porque seja atualmente a maior 'produtora de vinhos do mundo, mas pelo
clima, composição da sua terra e amor que os italianos têm pela videira.
Em italiano, tudo que se refere à cultura da videira é tratado como uma criação: allevare Ia vite.
Era costume dos romanoslevar colonos a todas as terras conquistadas. Estes levavam as videiras,
que foram assim introduzidas na Espanha, Portugal, França e Alemanha.
Elas vingaram e se reproduziram. Os novos plantadores produziram bons vinhos, alguns até

excelentes. Nos séculos posteriores, surgiram os especialistas; os franceses inventaram os

sommeliers e suas esotéricas técnicas de degustação.
.

Mas nós, simples mortais, não femos acesso a estas sofisticações. Por isso, quando temos dúvidas
na escolha do vinho, pode
socorrer-nos a célebrefrase do

bomfrade capuchinho, que, ao
iniciar-se um banquete e ver o

dono da casa indeciso na AUTOMÕVEIS
escolha do néctar, com voz

sábia profetizou: in dubio pro
Chianti!

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

Qualidade
Marista de

Educação

Sexta-feira, 27 de novembro de 1998

RaFARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-071 O

Rua Paraíba, 256 - 81umeilau
Telefone/Fax: 340-2393

- ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

ROTARY x FUNDAÇÃO ROTÁRlA - Novembroéo mês da Fundação Rotária.
A Fundação, através de doações recebidas de companheiros de todo o mundo,
tem dado e continua dando retorno, tanto material quanto emocional para todo o

mundo. Um deles é a vacina Pólio-Plus, que todos 0S anos acontece e poucos
sabem que é o Rotary quem subsidia e cede gratuitamente para vacinar um bilhão
de crianças. Isso não somente economiza milhares de dólares em tratamento de

reabilitação e outras despesas médicas, mas também livra milhões de crianças de
um sofrimento desnecessário, Sonho do atual presidente do Rotary Internacional,
James L. Lacy, é investir no futuro das crianças durante os anos de sua formação.
É esperança do mesmo que cada clube realize um projeto de auxílio às crianças.
Rotary Club de Guaramirim enviou, através do governador Camilotti, um projeto
em prol de crianças e adolescentes na esperança de que consiga uma verba especial.
Bastante difícil. já que nossa região é considerada auto-suficiente para realizar
este trabalho, e Guaramirim, Schroeder, Massaranduba, através do poder público,
têm anunciado na imprensa a realização de consórcio que solucionaria o problema
existente nestes três municípios, daí a razão, inclusive, de Rotary ter se omitido,
já que por questões de ética, Rotary Internacional recomenda que onde já existe
iniciativa privada ou pública fazendo um trabalho, que procure não o fazer

paralelamente.

ROTARY X CENTENÁRIO - Pensando no ano 2005 quando Rotary
Internacional completará 100 anos, para nós, companheiros, é solicitado que,
como podemos prever o futuro. procuremos nos preparar para realizá-lo. É
necessário que o homem de hoje seja mais rápido, já que temos a possibilidade de
deter maior conhecimento sobre o mundo e não podemos nos conformar em sermos

apenas expectadores da história, devemos ser protagonistas dos acontecimentos.

Espera-se que os companheiros do Rotary; no ano de 2005, sejam líderes

comunitários, tenham mais de 11 anos de escolaridade, ganhem mais de dez

salários, persigam sua auto-realização, desejem participar de algo que valha

realmente a pena, usem o conhecimento, planejando não terem que conviver com

tensões, participem em grupos de interesse comum, busquem a auto-satisfação e

o aumento da auto-estima, exijam reconhecimento, lutem por liberdade

responsável, sejam.exigentes no investimento de seu tempo, busquem suas raízes

e realizações dos valores familiares, tenham maior consciência e consistência

social, elegendo como elementos centrais a ética e a compaixão, persigam a

confiança em si mesmos, no próximo, no grupo e nas organizações familiares,
sociais, profissionais e governamentais. Isso tudo exige participação em

organizações com missão social.

ROTARY X ECOLOGIA - Rotary parabeniza a Editora Expressão Sul que
entrega, hoje, o 6° Prêmio Expressão de Ecologia aos melhores projetos ambientais
de empresas e entidades do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Evento

que contará com a presença do ministro do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e

Amazônia Legal, dr. Gustavo Krause. Acontecimento que será no Parque Malwee,
em Jaraguá do Sul, do empresárioWandérWeege que é companheiro "Paul Harris"
do Rotary International. Parabéns!

ROTARY X AUMENTO DO QUADRO SOCIAL - Rotary não é um clube

estático, um clube fechado, é um clube em constante movimento, que se

renova e procura crescer. Isso é dever de todos nós rotarianos. É importante
que sejam convidados pessoas mais jovens para se. associarem ao Rotary,
como representantes de profissões nas classificações vagas, a fim de que
novas idéias venham a ser somadas à experiência dos mais antigos. Para

isso, Rotary de Guaramitim tem recebido com alegria os convidados Cleber

e esposa, ele bioquímico e dono do eficiente Laboratório de Análises Clínicas

"Laborsad", de nossa cidade; e também do casal Lauro e Selma, eficientes

fotógrafos e cinegrafistas, hoje estabelecidos em Guaramirirn, aliás, estes

dois últimos, companheiros do Oeste-catarinense, escolheram Guaramirim

para estabelecerem-se. Esperamos que persistam todos em comparecerem
em nossas reuniões, já que todos os companheiros do clube os vêem com

muita simpatia e estão ansiosos para que possam ingressar em nosso clube.

a fim de participarem com novas idéias e experiências. Sejam bem-vindos.

ROTARY X HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - Rotary já se encontra de posse
de planta do hospital, entregue por Otaviano Pamplona, da SPL, a quem
agradecemos este trabalho comunitário, e por estar se dispondo a elaborar o Projeto
de Reforma do hospital. Rotary tem consciência das dicifuldades por que passa o

Hospital Santo Antônio, tanto na área financeira, como na necessidade urgente
de uma reforma tanto física quanto administrativa, e pretende se reunir com o

prefeito Antonio Carlos Zimmermann para oferecer, gratuitamente, os

conhecimentos profissionais de companheiros para buscar uma solução definitiva
para o hospital. e,liás, hospital não é um problema somente de responsabilidade
do prefeito municipal, e sim de toda a comunidade, e não é justo que Rotary fique
omisso, somente com uma parceria transparente, acreditamos ser a solução.
Estamos abertos para o diálogo.

Apoio:
--------------------------

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
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Ferj busca novos intercâmbios na Europa
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.

Tiveram também a oportunidade
de conhecer a estrutura e a

história da Bayer Leverkusen,
uma das maiores indústrias

químico/farmacêuticas do mundo.

Segundo a diretora da Ferj
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense), Carla Schreiner, I

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

universidades 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 alunes egressos
da Fachl;lOchschulen 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.

Ferjparticipa de seminário sobre bibliotecas universitárias
A Ferj (Fundação Edueaci onal Regional

Jaraguaense) marcou presença no 10° Seminário
Nacional de Bibliotecas Universitárias realizado,
em outubro, na cidade de Fortaleza, Ceará. A

chefe da Biblioteca Padre Elemar. Sche idt,
Terezinha da Graça Moreira Oreano, disse que a

realização do seminário aconteceu num momento

muito importante para o setor, em virtude das

muitas transformações econômicas, políticas,
científicas e tecnológicas.

Segundo ela, com a transição da biblioteca

tradicional para a virtual, a ênfase é dada ao acesso

da informação onde quer que ela se encontre,

impondo aos profissionais a tarefa de rever seus

conceitos. "Nesse contexto, as bibliotecas da

Universidade Federal do Cearä, da Universidade de
Fortaleza e a Associação dos Bibliotecários do Ceará
realizaram este seminário que teve por tema a Gestão
das Bibliotecas Universitárias e suas estratégias para
o novo tempo".

Graça comentou que 'foram discutidos temas

como o papel das tecnologias de informação
compreendendo a produção, gerência, di s

seminação e uso, na perspectiva de contribuir para
a promoção das universidades nas quais as

bibliotecas estão inseridas e a interferência

positiva destas no desenvolvimento do País e da
humanidade.

CORREIO DO POVO· 9

BRASILSECO

STIDORESDA
-

DMINISTRAÇAO

Não quero falar da tristeza de um povo economicamente abandonado.

Não quero referir-me à melancolia que vejo em seus olhos, à solidão que
habita seu espírito, à desilusão que fere sua alma; não vou aludir aos

problemas sociais que marcam esse povo esquecido. Nem lembrar que
cada pessoa que não tem o básico para sobreviver é um criminoso em

potencial; que cada pai sem dinheiro no mundo é um provável delinqüente;
que cada desempregado é um, vírus que se reproduz em proporções
inimagináveis.

Não, não lhes pretendo entristecer com lembranças de que muitos que
condenamos agora à prisão foram pais, homens, que desempregamos num

passado não muito remoto.

Não, positivamente não vale a pena recordar que, talvez com uma

melhor distribuição de renda, o pior poderia ter sido evitado; talvez com

sinceridade, verdade, se impedisse que, na sociedade, se originasse um

monstro e, de um pai, nascesse um marginal.
Quero apenas fazer uma constatação: a crise é uma realidade cada dia

mais dramática. Algo deve ser feito para anulá-la ou, pelo menos, minimizar

suas conseqüências.
Uma das soluções seria a divisão mais coerente dos bens entre todos.

Gostaria de compreender porque, em um Brasil tão rico, existe tanto bolso

seco e um salário mínimo tão baixo; talvez fosse possível mudar esta

situação com o nosso comprometimento e um senso crítico na escolha do

candidato, apostando em suas aptidões, em seu caráter e também em seu

plano de governo. Quantos governantes bons surgiriam!
Muitas idéias, muitas possibilidades, muitas interrogações. De tudo

isso, fica uma certeza: um dia, num futuro não muito distante, esse problema
pertencerá ao passado.
José Carlos Ewald

DESEMPREGO
No jogo dos interesses, atuando sobre o planeta azul, surge um

pesadelo: mistura de medo, desespero, alucinações e de incertezas.

Nós o denominamos G7. Seu poder é enorme, é intocável, maléfico,
gosmento, imoral, sem escrúpulos, violento, com cara de chupa-cabra,
que assombra, mata sém ser visto e em proporções inimagináveis.

Nesse mês, G7 avança cruelmente, fazendo novas vítimas,
deixando rastros de terror, sofrimento e agonia.

Uma cena como esta é ficção ou uma terrível hipótese que de�e
. ser considerada? Precisamos

r-�--------------------�

realmente sofrer tanto? Onde POSTO MIME 5'

M,ii�
mime B 371 9964!

estão nossos direitos? Ou os

direitos são para poucos? A fome

e a miséria estão ar, o que
faremos para acabar com ela?

O maligno atua há anos, será que

podemos vencer seu poder?
Prestígio? A continuar assim,
varrerá a tudo e a todos.

Desemprego: maldição da
I humanidade.

José Carlos Ewald

* Lavação * Troca de Óleo
'* Loja de Conveniência ,I

Ruo Presidente Epítooio Pessoa. 1155
[próx. ao Koh/bach) JarCJgJá 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 (matutine e noturn�) • Tecnologia em Mecânico (noturno)

INSCRICÕES
De 9 a 18 de novembro nas agências do BESC

. Documentos necessários: 2 fotos 5x7 e

fotocópia da'carteira de identidade
faxa de inscrição: R� 70,00 (setenta reais)

INfORMACÕfS: 371-0983
http://wwwJerj.rd-sc.br
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A pequena Bruna
Alves Hohl

completa 1· aninho
amanhã (28').
Parabéns dos

papais Denis e

Maria Alves Hohl e
de toda família

Eitor Raulino Marcondes

festejou a 1 a Eucaristia
I

no dia 14/11 junto com os

pais Luis Carlos e Irene

Marcondes. A solenidade

foi na Igreja Säo Luiz

Gonzaga e recebeu os
.

convidados na residência

Tiago Freitas Schulz

completou 4 aninhas no

dia :30/10, quem
parabeniza são seus

irmãos Anelize, Wilhiam e

os papais Heriberto e

Carmelita Schulz

Angular - Renaldo Junkes

.
.

Morgana M. Katerski.
filha de Dionizio e

Nerli Katorski, e
Anelize Meire e

Wilhiam Tiago
Schulz, filhos de

"

Heriberto e Carmelita
P. Schulz, quando
divertiam-se no Beta

Carrero Warld

Alexandre
Pedri 'Santos

fez a l"

Santos e o

irmão Gabriel

desejam
felicidades

Nascimentos
•

14/11/98 - Hokson Neris Mota

15/11/98 - Janaina Junkes

16/11/98 - Lucas Luís Baade

16/11/98 - Tainara Alves Claudino

16/11/98 - Marlon Henrique Farias

17/11/98 - Vinicius José de Araújo
17/11/98 - Vitor Mateus Bayestorff
17/11/98 - Milena Neckel

•
18/11/98 - Alessandra Laís Oldenburg
18/11/98 - Michandria Michelli Gelinski

18/11/98 - Stephani Cristini Bompani
18/11/98 - Mateus Scherer

18/11/98 - Dayane de Abreu

18/11/98 � Stefany de Lara Pereira

18/11/98 - Scheila Alves da Silva

19/11/98 - Willian Osvaldo Mann Batista

19/11/98 - Milena Steilein

20/11/98 - Lucas Evandro Stinghen
20/11/98 - Igor Bertelli
21/11/98 - Tainara Fritsche

o companheiro de trabalho aqui do CP, bzeran e a

mamãe Nair Neckel, tem bons motivos para
comemorar. Nasceu a Milena no dia 17/11, às
16h4S, com :3,9 quilos e S1cm. Parabéns!

1-

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

\

'�----Convênios----

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO
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Piquete Estância Peão Farrapo
o patrão do Piquete Estância

Peão Farrapo, Haraldo Tadeu

Raulino, completou mais um

inverno no dia 25, mas não é bem

de aniversário que eu quero falar, e

sim do trabalho que Haraldo,
Rubens, Lia, Ronaldo, Chiquinho e

esposas estão fazendo pela tradição
gaúcha.

Durante o ano de 1998, observei
este piquete nos rodeios e em todos

os acampamentos, e fiquei admirado
com a quantidade de crianças, nunca
menos de seis a oito anos, entre piá,
guri, prendas e prendinhas. Acam
pamento é um entretenimento muito

saudável, bonito e divertido, mas

pesa aos organizadores o trabalho e

a responsabilidade pela ordem e

respeito antes, durante e após o final
de semana.

Entre adultos já exige muita

colaboração e habilidade de

relacionamento humano, pois
sempre tem alguém com problema
e, portanto, precisa ser ajudado, às
vezes chamado a atenção ou

simplesmente compreendido.
Imaginem, então, um acampamento
com 15 pessoas sendo que a metade

ou mais são "viventes" com idade

entre 8 e 14 anos, onde incluem-se:

filho, sobrinho, amigo do filho,
filho do amigo, vizinho e, como a

faixa etária diz tudo, cheios de "eu

já sei, eu consigo e eu também

quero".
Não quero assustar quem nunca

acampou·, e sim reconhecer o

trabalho destes gaúchos que, mesmo
diante das dificuldades, prestigiam
os rodeios e eventos gauchescos, e
muitas vezes cedem o próprio
conforto para dar oportunidade a

iniciantes, crianças ou a uma pessoa

No último final de semana participei de uma festa, a convite
do alemão-gaúcho Norberto Voight e a sua esposa Nira,
na cidade vizinha de Schroeder, onde comemoramos a

confirmação Eucarística do filho Adilson. Festa pra lá de

baguala, com direito a comes e bebes das cozinhas alemã
e gaúcha, recheada por um grupo de amigos onde rolou
prosas e piadas até a madrugada. A festa aconteceu na

sede campestre do Piquete Unidos da Tradição, onde está
exposta a coleção de troféus do piquete. Quantos? são

muitos, preenchem uma prateleira que dá voltas na garagem
do caminhão, sem contar os prêmios vivos que estão vivos
e os vivos que já comeram.

SaÚde e alegria a toda família Voight e ao Piquete
Unidos da Tradição

menos favorecida.
Patrão Haraldo! Feliz aniversário

e parabéns pela capacidade de

manter unido este grupo de pessoas
em torno de um ideal saudável e

divertido, pois é lindo ver estes piás
e guris disputando as provas

campeiras, recebendo o apoio
incondicional da torcida organizada
na beira da cancha.

Um grande abraço a todos e

em 1999 vamos fazer tudo de
novo e melhor.

Délcio Spézia prestigiando os bailes gaúchos e, conforme mostra
a foto, omoço andafaceiro de torcer o bico. OAguinaldo Júnior
acredita que épaixão, mas o Angelo, ainda inocente, disse que ele
é assim mesmo.

Revelação: o Angelo não é pouca coisa não, pois durante o ano

de 1998 suafotofoi amais solicitada pelas prendasjunto ao Jornal
CP. Como diz o Meio-Quilo: "Mas o negrinho heim".

Rodeio Crioulo
o Piquete Amigos de Corupá, do patrão Renato Garcia,

promoverá, nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, Rodeio Crioulo
de Vaca Parada e Provas Funcionais. O local das provas é na

Estrada Itapocu, próximo à Escola Benjamin Tamanini. As

provas oficiais terão início, no sábado, às 14 horas, mas
sábado pela manhã haverá prova de laço em vaca mecânica.
Durante os dois dias, completo serviço de bar e cozinha.

Importante: sexta-feira, à noite, feijoada gratuita para todos
os presentes no parque.

Informações pelo telefone: 371-1885 ou 371-7679

Projetos e manutenção dejardins Assineo

CORREIO00POVO

AMOR PERFEITO
flevuttIU

Tambémdecoraçãopara casamento
TELEFONE 372-0481

R. Augusto Mielke, 32, Esq. Max Wilhelm - Baependi
Jaraguá do Sul - SC

RS 30,00 -

assinatura semestral

RS 50,00 -

assinatura anual

RS 70,00
assinatura 2000 (até o ano 2000)

CORREIODOPOVO-11

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Torneio de Laço
4, 5 e 6 de dezembro

(047) 370-7919

o CTG Chaparral, do patrão Tito Harger, de Pirabeiraba,

convida a gauchada para o grande torneio de laço de

encerramento de 1998. Programação resumida:

Sexta-feira, à noite: Laço Individual e Vaca Gorda

Sábado, a partir das 9 horas: Laço Patrão e Dupla
Domingo: finais de Laço Patrão, Dupla e Vaca Gorda

Bailes no local sexta-feira e sábado

Custo da inscrição por dupla: R$ 20,00

Agenda gaúcha
27 a 29 de novembro - Rodeio Crioulo CTO Silva Neto, em Canelinha
5 e 6 de dezembro - Torneio de Laço - CTO Chaparral - Pirabeiraba
5 e 6 de dezembro - Rodeio de Vaca Parada do Piquete Amigos de

Corupá - Corupá

Gaúcho(a) de idade nova
Viviane Spézia (29), Eliza Canabarro (1), Soimar Mesch (2),
Jaime Franzner (5), Monize Epézia -(18).

,

MOINHO JARAGUA

RuaFelipe
Schmidt, 129

Fone: 372-3775

Fax: 372-1731

Jaraguá do Sul- SC

1)llf»)IC)��líf)
&V
CARNES

I�
,t1/.

. "

Servindo

/
A CAD� R$ 5,00

EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

A CADA R$ 50,00
EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM 801 + NOVE PRÊMIOS
Rua João Planincheck, 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUA DO SUL -' SC
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5 Dezembro - R$ 690,00
19 Dezembro - R$ 728,00
26 Dezembro - R$ 1.078,00

2, 9 e 30 Janeiro - R$ 895,00

RECIFE
5 Dezembro - R$ 605,00
19 Dezembro - R$ 785,00
26 Dezembro - R$ 1.010,00
3 e 24 Janeiro - R$ 855,00

INCLUI: 7 noites dé hotel com café,
\ passagem aérea, traslados e city-tour com guia

Programe sua Páscoa
com antecedência

CRUZEIRO REMBRANDT
(Santos / Parati / Búzios / Santos)

Saída 31/3 - 4 noites

Desde: US$ 480,00 ou S x 96,00

CRUZEIRO FUNCHAL
(Santos / Búzios / Angra / Santos)

Saída 31/3 - 4 noites

Desde: US$ 490,00 ou S x 98,00

CRUZEIRO COSTA MARINA
(Santos / Rio de Janeiro / Búzios /

(

Salvador / Ilhéus / Angra / Santos)
Saída 28(3 - 8 noites

Desde US$ 720,00 ou S x 144,00
3° PASSAGEIRO·NA MESMA CABINE - GRÁTIS

OS TRANSATLÂNTICOS SÃO VERDADEIROS
HOTÉIS DE LUXO FLUTUANTES QUE INCLUEM

NO PREÇO TODAS AS REFEiÇÕES,
MUITOS SHOWS E DIVERSÕES

Faça sua consulta ou reserva pelo e-mail cosmos@netuno.com.br

Aperfeiçoe seu inglês, espanhol, alemão e italiano,
fazendo um curso de férias ae 2 a 12 semanas

EUA -_ Flórida / Nova York
4 semanas de curso US$ 1.950,00

. CANADÁ - Vancouver / Montreal/Toronto
4 semanas de curso US$ 1.555,00

INGLATERRA - Br'ighton /Hastings
4 semanas de curso US$ 1.460,00

8 dias - 7 noites

Janeiro US$ 1.46'8,00

I LA MARGARITA
. 8 dias - 7 noites

Janeiro US$ 1.288,00
IN CLU I: passagem aérea, transfer,

hotel com café da manhã

ITÁLIA - 10 cll. - 8 lIolt
Visita a M i Ião, Veneza, Florença e Roma

Saída 25 Dezembro - US$ 2.378,00 - saindo de Curitiba

EUROBELA - 19 eli••
Visitando Espanha, França, Suíça, Áustria e Itália

. Janeiro - 2, 9 e 23 - US$ 2.535,00
Fevereiro - 6 e 20 - US$ 2.203,00
Março - 6, 20 e 27 - US$ 2.262,00

Abril - 3, 10, 17 e 24 - US$ 2.262,00
** Reserve seu lugar e pague em prestações**

EOITO E TERRA SANTA - 12 eli••
Janeiro - US$ 2.640,00

I

Fevereiro - US$ 2.386,00
Março - US$ 2.386,00

CURSOS NO EXTERIOR

OS PREÇOS INCLUEM curso de 4 semanas com 20 aulas

semanais, material didático, certificado, acomodação individual
em casa de famíl ia com café e janta e taxas de matrícula.

Novo telefone 370--0"'01
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CORREIO ECONÔMICO 3

SE FSTA8ELECE NO BRASIL COM

DIVISÃO AROMITALIA
MATEHiAS PAlMAS PARA SORVETES

JARAGUÁ DO SUL· SC
: (047) 372·2522

contece
• Falar em público
Com o objetivo de dominar a arte de falar, acontece, entre os dias 30

de novembro a 4 de dezembro, no auditório da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), no período matutino, das 8

às 12 horas, e no período noturno, das 18h30 às 22h30, o Curso de

Oratória dirigido para empresários, líderes em geral, políticos, pro
fessores, pessoas que queiram tornar-se competitivas e vencedoras. O

curso será ministrado pelo advogado Acácio Moraes Garcia, formado
em Metodologia Intelectual e Expressão Verbal pelo Defense Lan

guage Institute Texas - USA. O investimento será de R$ 120,00 por

participante.

• Núcleo dos Cabeleireiros
o curso de Cortes, promovido pelo Núcleo dos Cabeleireiros da Acijs
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), será realizado

no dia 30 de novembro, das 8h30 às 17h30, no auditório da Acijs, sob
a direção da profissional Cila Budal, TOP MODEL da Alfa-Parf, re
aliza shows e cursos em várias cidades do País e do exterior. Aper
feiçoou-se na Holanda, França, Inglaterra, Espanha, Argentina e Itália.

I

O investimento é de R$ 20,00 para pagamento até o dia 27 de novem-

bro. No dia 30, será R$ 25,00. Maiores informações, com Luiz, pelo
-

telefone 371-1044.

• Mestre-de-cerimônia
O curso Mestre-de-cerimônias: o sucesso em suas mãos, ministrado

pela Mestre-de-cerimônias Teresinha Martini, pós-graduada em Co-

o municação Social pela PUC-RS, acontece no dia 5 de dezembro, das
9 às 19 horas, no Hotel Maria do Mar, em Florianópolis, com o obje
tivo de instrumentalizar o participante, através de conhecimentos e

técnicas, de forma a capacitá-lo a atuar com sucesso como mestre-de

cerimônias em solenidades em geral. O curso é direcionado para pes
soas que atuam nas áreas de planejamento e organização de eventos e

cerimonial e protocolo, secretárias de escolas e faculdades, com benefí

cios de racionalizar ações, conduzir a excelência e estabelecer padrões
de qualidade. O investimento será de R$ 100,00 para sócios da ABRP,
e não sócios R$ 150,00. Pagamento efetivado até o dia 1 de dezembro

ganhará 10% de desc,onto ou parcelamento em duas vezes. Está in

cluído no investimento Certificado de Participação e coffee break .

•. Cerimonial e Protocolo I
Com o objetivo de capacitar o participante e organizar atos protoco
lares a desenvolver com sucesso cerimônias públicas e privadas, será
realizado no Hotel Maria do Mar, em Florianópolis, o curso de Ceri

monial e protocolo sem mistérios, no dia 12 de dezembro, das 9 às 19

horas, � no dia 13, das 8h30 às 13 horas, ministrado pela relações
públicas Isabel Rodrigues da Silva, pós-graduada em Marketing e em

Metodologia do Ensino. O curso é direcionado para profissionais e

estudantes de comunicação, relações públicas, promotores e organiza
dores de eventos públicos e privados. O investimento será de R$ 100,00
para sócios da ABRP, e R$ lRO,OO para não sócios. Pagamento efeti

vadó até o dia 7 de dezembro ganhará 10% de desconto ou parcela
mento em duas vezes. Está incluído no investimento Certificado de

Participação e coffee break .

• 4a Multifeira
A Apevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu)
deu início, no dia 23 de novembro, a comercialização dos mais de 120

estandes localizados nos pavilhões A e B do Parque Municipal de

Eventos. As empresas que assinarem contrato até 15 de dezembro,
com início do pagamento no mesmo mês, terão desconto de 10%, e a

partir do dia 16 de dezembro até 31 de janeiro, desconto de 5%. A

empresa Rosani Promoções e Eventos foi contratada pela Apevi para
realizar a coordenação, organização e comercialização da feira. A Novo

Tempo, empresa de Joinville, é a responsável pela divulgação. A 4"

Multifeira será realizada de 9 a 18 de julho de 1999, e terá como

novidade a Feira Alimentícia, complementando a Feira Industrial.

Textos: Mônica de Souza - Fotos: Edson Junkes
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Iaraguâ do Sul, 27 de novembro de 1998

Icro Bordados trabalhando
CODl alta qualrdade
Empresa importa máquinas de última geração da Alemanha

Com previsão em aumentar a

capacidade de produção em 33%,
adquirindo mais duas máquinas de
bordar de alta tecnologi? e geran
do mais dez empregos diretos, a

Icro Bordados oferece serviços de

qualidade, criando parceria com

as confecções da região, suprindo
a necessidade do mercado.

Trabalhando com seis máquinas
industriais, a empresa desenvolve
o produto através do sistema coin

putadorizado destas, que a partir
da arte-final é feita configuração e

programação com todo o processo
sendo realizado pelas mesmas.

Cada máquina possui 12 ca

beçotes, sendo que cada um cor

responde a uma peça bordada.
Bordando 750 pontos por m'inuto,

são feitos aproximadamente 47

milhões de pontos por dia, o que
totaliza uma produção de 9,5 mil

peças por dia.
De acordo com os proprietários

Soeli Zulian Marció e Cláudio

Lescowicz, "a idéia surgiu de

uma visita na Febratex/94 (Feira
Brasileira Têxtil), em Blumenau,
e devido a cidade ser considerada

o 3° Pólo Industrial e Capital da
Malha" .

Com 600 metros quadrados de

área, 24 funcionários, cerca de 60
clientes em Jaraguá do Sul e

região, a empresa iniciou há

quatro anos, com apenas uma

máquina de bordado industrial,
um funcionário, e trabalhando

apenas com pequenas confecções,
após dois anos de muito trabalho,

a enwresa cresceu e expandiu
seus negócios ampliando o es

paço no mercado. "Com o passar
do ternpo, muito trabalho, qua
lidade e divulgação e, com a

implantação do Programa de

Qualidade Total, conseguimos
aumentar o nosso negócio", con

clui Lescowicz. Modernidade: máquinas são totalmente computadorizadas
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,
.

aula Cabeleireiros
��es, penteados, maquiagem, pedicure
Bronzeamento Artificial
10 sessões R$ 40,00

��eze�bro atenderem,0s
�mbel1).aos d9ffiil)go? das 8:00 às 1!fOO
�/ '_.r 'V',./\_,Iixi Cei. Procópio Gorres de Olivei�, 1 323

DO QUL=19 IHi! i

A 30Noite dos Mares-do Sul, no parque aquático do Clube AtLético Baependi, sábado passa
do, recebeu 1.370 pessoas que se divertiram ao som das superbandas In Natura (Jaraguá do
Sul) e Matusa (Criciúma). Foi umafesta tropical sem igual, com muita gente bonita, em

belos trajes havaianos

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540
.

- FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

Presidente do Clube Atlético Baependi, Elemar,
com a esposa 110, e o diretor-social, Arno, com a

esposa Traudi
I.

Adriana Grimm (Rainha do Baependi) e amigos

��E Co..,,,�� DOÇVRA 17'<4�
CAFÉ COLONIAL
370-"1680

Rua Wan., Ihrquardt• .f07
(.0 IMIo do Pa.to III"..)

Antidio e Beatriz Lunelli (Lunender) com casais

amigos

372-0880 - 371-0866

Ademar e Cecília Menegotti (Menegotti Malhas)
com familiares e amigos

KIBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
�nn371-7575 doJ1litilio

Rua Rudolfo Huffenüssler,440
(pr6x. Duas Rodas Indl.)

Fotos: Edson Junkes

Veículos. peças e serviços

FONE: (047) 371-2111

Osni, Aldo e Solon com o pessoal da Marlian
Contabilidade

Gilberto Menel; Antonio Spézia e Nelson Schmitz
com as esposas

Décio e Denyse Silva (Weg) com uma turma

superanimada

Câssius Gonçalves (Cássius Seguros) com seus

familiares

.

�
.�

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguâ do Sul

Fashion
Biquínis � lV1ái6s

tf 372-3290
RUA MAX WILHELM, 837

VILA BAEPENDI
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CPL empossa uma mulher pela
primeira vez na presidência

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

Nova presidente garante que dará continuidade ao trabalho
realizado pelo ex-presidente OsmarAndreaffa

Jaraguá do Sul - Vara Silvei- .

ra Blasfeld é a nova presidente
do CPL (Centro Integrado de
Profissionais Liberais). A enge
nheira tomou posse na última
sexta-feira (20), a cerimônia de
entrega do cargo aconteceu
durante jantar dançante pro
movido pelo CPL no salão de
festas da AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil). O
presidente da gestão 1997/98,
o médico Osmar Andreatta,
recebeu homenagem dos
colegas e entregou o cargo à
nova presidente, 1998/99, que
é a primeira mulher a ocupar
este cargo na história de 13
anos do CPL,

No discurso de entrega do
cargo, Andreatta deixou claro
que a fórmula do sucesso do
CPL é o trabalho da con

tinuidade. "Minha missão foi

�
Lotérica

MEGA$ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 37,1-9999

RESULTADOS

Mega Sena (sábado).
concurso: 142 (acumulou)
08 - 15 - 19 - 20 - 54 - 59

Super Sena (sábado/quarta) .

concurso: 248
1 ª faixa: (acumulou)

02 - 08 - 1 8 - 26 - 42 - 47

2ª faixa:
15 - 25 - 29 - 30 - 42 - 47

concurso: 249
1 ª faixa: (acumulou)

03 - 24 - 34 - 36 - 42 - 44
2ª faixa:

06 - 11 - 16 - 28 - 35 - 39

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 480

31 - 33 - 48 - 68 - 80
concurso: 481

22 - 25 -A5 - 56 .." 72
'.

concurso: 482
03 - 05 - 26 - 38 " 62

Trtncarquínta/sébaeorterçaj!
concurso: 146

A-02 B-07 C-24
concurso: 147

A-20 8-02 C-02

Loteria Federal> .

(sábadq/quat;ta)" .

cone. 3319 .. ;" 'conol' 33202
1Q. - 57045 '.�'- (35723
2Q - 31335 2Q - 037<15.
3Q - 12148
4Q - 26054 I

5Q - 35345

prosseguir com o trcbolho do
presidente anterior, nós estáva
mos voltados para concluir nos
sa sede, agora que finalizamos
essa parte, o CPL quer partici
par dos problemas da comu

nidade", afirmou o ex-presi
dente.

Vara reforçou as palavras de
Andreatta prometendo dar
continuidade aos trabalhos:
"Temos pelo menos um mem

bro do CPL em quase todos os

órgãos públicos, sabemos que
podemos contribuir para o

crescimento do Município, será

esse o foco do nosso trabalho",
revelou a presidente, acres
centando que outro segredo
do sucesso do CPL é não ter
nenhum vínculo político
partidário.

O CPL é a união das asso

ciações de médicos, odontó
logos, advogados e enge
nheiros e arquitetos. A cada

gestão, uma dessas asso

ciações indica o presidente,
não há eleição, o cargo é es

colhido por aclamação e os

presldentes das associações
são os vice-presidentes do CPL.

Edson Junkes

Durante assembléia festiva promovida pelo Lions Club Cidade
Industrial, na noife de segunda-feira (23), no Hofellfajara, foram
premiados 12 alunos das escolas de Jaraguá do Sul que parfi
ciparam do concurso "Cartaz da paz".
Os cartazes serão enviados ao Distrito L-lO pata participar da
seleção que escolherá o trabalho que representará o distrito.
O concurso "cartaz da paz" é realizado anualmenfe pelo Lions
Internacional.
Em março, na ONU (Organi�ações das Nações Unidas), nos Es
fados Unidos, o Lions Internacional premiará 23 estudanfes de
fodo o mundo que participaram do concurso.

33 anos do Homago é

festejado com "Natal Luz"
No dia 26 de novembro, o

tradicional Colégio Estadual
Marcellino Gonçalves, no Bairro
Ilha da Figueira, comemorou 33
anos de fundação e realizou
uma programação especial:

Pela manhã, às 8h30, Cele
bração de Ação de Graças e

homenagens especiais ao

patrono sr. Holanda Marcellino
Gonçalves, às professoras
Bernadete Pereira de Souza
Winter, Marlise Müller (diretora
Adjunta de 1996 a 1997) e a

professora Odete B. Stengher,
que se aposentaram este ano

e dedicaram anos de sua

profissão em prol do ensino.
Às IO horos. apresentações

artísticas e culturais (teatro e

dança). Na parte da tarde, entre
14 e 17 horas, Moac - Uma
pequena amostra da feira
científica e cultural das atividades
curriculares realizadas no ano

letivo, pelos alunos.
Às 20 horas, "Natal Luz" na

frente da escola, com opresen
tações natalinas de contos.

coral representados especial
mente pelos alunos de la a 40
séries e convidados. Este
horário foi de muito brilho e

luzes, pois aconteceu a ilu
minação inaugural do colégio
com motivos natalinos, cuja
ornamentação destaca a cria
tividade e bom gosto.

A organização deste die.
contou com o apoio do COI po
administrativo do colégio,
professores, funcionários, sendo
que na coordenação geral
estiveram as supervisoras Marly
Marlene G. Pieper e Maristela
Follmmann.

A direção do colégio agra
dece aos pais e toda a comu

nidade que prestigiaram o dia

especial.
O Colégio Homago sente

se orgulhoso pelo empenho do
seu quadro de pessoal, que
garante, com qualidade, a

boa escola.
.

Na oportunidade, a famnia
Homago deseja a todos os

jaraguaenses um Feliz Natal!

AID51 O QUE VOCÊ
TEM A VER COM 15501?
o portador do vírus HIV se vê como vítima e vilão

dos acontecimentos, Vilão quando a forma de

contágio se dá através do uso de drogas injetáveis
ou mesmo através do comportamento sexual

promíscuo. De qualquer forma, todo o preconceito
que ele carrega e recebe das pessoas só vem a

piorar o estado geral do paciente. Ele se sente
diferente de todos.

Todo o processo da aids vorlo de organismo para
organismo, ou melhor, de pessoa para pessoa, mas
existe o fato da readaptação, de obter informações,
de amadurecimento, poro. enfim, se alcançar a

aceitação, Para tanto, a pessoa soropositivo passa
por um processo desde a descoberta até a

aceitação de sua condição até a morte. A

esperança de uma cura está sempre presente e, às
vezes, é melhor não ser abandonada, pois a ciência

. está pesquisando, tentando achar a solução e é um

direito da pessoa soropositivo querer acreditar que
pode sobreviver 'até esse dia. Este "crer" da pessoa
não pode ser confundido como uma fuga da
realidade, como algo obstinado ou como forma de

negação da doença. Ele deve, sim, continuar a viver,
fazer e realizar projetos, manter-se vivo dentro dos
seus limites e potencialidades, satisfeito e produtivo.

A tornãlo tem papel significativo na vida da pessoa
soropositivo. É com ela que o doente trocará as

primeiras "novas relações", ela que estará com ele
em muitos dos seus momentos difíceis e, por fim, é a

ela que ele recorrerá quando não tiver mais forças
para estar só, Cabe lembrar que a tornillo ou mesmo

as pessoas que estão em contato direto com a

pessoa soropositivo, passam por fases de
conhecimento e coleta de informações, de

readaptações tão profundas que se faz necessário
uma atenção especial por parte dos psicólogos,
médicos e assistentes sociais.

Antes de qualquer coisa ou atitude em relação a

aids é necessário encará-Ia como uma doença que
faz parte de nossa realidade, sabemos como

prevení-Ia e este é o nosso papel. Outras epidemias
já foram cercadas de todo o sensacionalismo que
hoje é dedicado a oids. a saber: tuberculose, cólera,

lepra, câncer...
.

O que nunca eu, você, todos nós devemos

esquecer é que carinho e respeito não transmitem
aids!!!

CONSUELO M. BEDUSCHI - CRP-12/01679
Psicóloga Clínica

.. S. ICEPP
O Endereço da Psicologia

371-2224
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I Pront Service Manut. Ind. Ltda. - Av. Mal. Castelo Branco, 4010 - Schroeder - SC;
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Toledo, Paraná, domiciliado e residente na

Rua Joinville, 181, fundos, nesta cidade, filho de Emilio Sauner e Gema Netson Sauner.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Taió, neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Guilherme Ristau, 53, Schroeder, neste Estado, filha de Hilario Paterno

·CRIAÇÕES DE lrlOMARCAS "DESENHOS TÊXTEIS
'CARTÕES �DESIVOS 'CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

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

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

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

EDITAL N° 21.973 de 18-11-1998

Cópia recebida do cartório de Guaramirim - SC

JONAS ZEFERINO E LILIANE CRISTINA GUIMARÃES

Ele, brasileiro, solteiro, montador, natural de Capitão Leônidas Marques, Paraná,

domiciliado e residente na Rua Pastor Lorens Hans, 415, em Guaramirim, neste Estado,

filho de João de Medeiro Zeferino e Leny Vedi Zeferino.

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural de Toledo, Paraná, domiciliado e residente na

Rua Irmão Leandro, Vila Lenzi, nesta cidade, filha de Pedro Arnildo Guimarães e Maria

Ana Lourenço Guimarães,

EDITAL N° 21.977 de 23-11-1998

Cópia recebida do cartório de Nuporanga - SP

CARLOS DONIZETI DA SILVA E SILVIA CRISTINA ETCHATZ FARTO

Ele, brasileiro, solteiro, representante comercial, natural de Nuporanga, São Paulo,

domiciliado e residente na Rua Alfredo Mariani, 157, Nuporanga, São Paulo, filho de

Sebastião de Souza Silva e Edna Maria Cadelca Silva.

Ela, brasileira, digo, uruguaia, solteira, assistente social, natural de Montevidéu, uruguai,
domiciliada e residente na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 364, nesta cidade, filha de

Juan Etchatz Coelho e Juana Farto Faraldo.

EDITAL N° 21.980 de 24-11-1998

Cópia recebida do cartório de Schroeder, neste Estado

GERSON SAUNER E MARLENE PATERNO

e Irmgart Paterno.

EDITAL N° 21.981 de 24-11-1998

VALDECIR DA SILVA E IVONE DALPIAZ \

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Maripá, Paraná, domiciliado e residente na

Rua Hermann Schultz, 43, Vila Lenzi, nesta cidade, filho de Raulino Alfredo da Silva e

Marli da Silva.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, natural de Rio do Oeste, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Carlos Schulz, nesta cidade, filha de Lirio Dalpiaz e Maria

Terezinha Dalpiaz.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandei passar o presente Edital, que será

publicado pela imprensa e em Cartório, onde será afixado por 15 (quinze) dias.

,EDITAL
ILTON HOFFMANN, Tabelião Designado da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da Lei - etc.

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

protesto os Títulos contra:

Aleales Informática Ltda. - ME - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 429 - Nesta;'
Andre Luis Rosa - R: Marcelo Barbi, 12 - Nesta;
Antonio Hercílio Nazário - R. Ribeirão Grande do Norte, sinD - Nesta;
Antonio Turto da Silva - R. João Ledra, sinD - Nesta;
Artefatos de Cimento Cimenorte Ltda. - R. Manoel Francisco da Costa, sinD - Nesta;
Avelino Contabilidade Ltda. - R. Pedrq Avelino Fagundes, sinD - Nesta;
Botoarte Produtos Têxteis Ltda. - R. Joinville, 2222 - Nesta;
Celmar Ferrari - RuaHenrich Kaufma�n, 16 - Nesta;

Century Model arg. e Rep. Ltda. - R. Teodoro Roeder, 196 - Nesta;
Daniel Meldola - R. Coronel Bernardo Grubba, 290 - Nesta;
Delfino Volpi - R. José Narlock, 2055 - Nesta;
Di Lupari Ind. Com. Malhas Tecidos Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 2365 - Nesta;

Egon Lotario Jagnow - R. 561, sinD - Nesta;
Erico Eichstadt - R. Francisco Weiss, sinD - Nesta;
Genesio Marcelino - Nesta;
Gumz Distribuição e Repres. Alim. Ltda. - R. Gustavo Gumz, 437 - Nesta;
Hilario Pauli - ME - R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 145 - Nesta;
Ind. Com. Sorvetes Rozza Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 819 - Nesta;
José Flor - Rua Marcelino Zanella, sinD - Nesta;
JS Caminhões - R. Adélia Fischer, 711 - Nesta;
Lehn Representações Comerciais Ltda. - ME - R. Macuco Pequeno - Nesta;
Leomira Claudete V. Berkenbrock - R. Nova Ângelo Rubini - Nesta;
Lidia Gonçalves Donat Neivert - R. 291 - Alfredo Carlos Meier - Nesta;
Loreni Kniss de Oliveira - R. 402, lote 12, quadra E - Nesta;
Marcos Aurélio Fufi - R. Domingos da Nova, 331, apto. 404 - Nesta;
Marlon Brandt - R. Major Julio Ferreira, 136 - Nesta;
Modal Malhas - R. Joinvile, 1532, sala 3 - Nesta;
Móveis Malu Ltda. - R. Otto Hiubrecht, sinD - Corupá - SC;
Nereomar José Martins - R. 799, Emílio Gaedke - Nesta..
Odair José Pacheco - R. 639 - Loteamento Picolli, lado sinD - Nesta;
Pedro Pacher Com. Sucatas e Metais - R. 591, n° 250 - Nesta;

Renato Kolswski - R. Francisco Todt, 80 - Nesta;
Rildo Dressel- Av. Mal. Castelo Branco, 4010 - Nesta;
Simão Gesser - R. 7f7, Vila Rose, próx. ao Supermercado Tonim - Nesta;

Supermercado Jaraguá Ltda. - R. Gustavo Gumz, 359 - Nesta;
Supermercado Jaraguá Ltda. � R. 359 - Nesta;
Valdemir Schmitz - Estrada Itapavacu, sinD - Nesta;
Veneccia Malhas de José C. Vicente - R. 535, sala 1 - Nesta;
Vergílio da Rocha Kintof - R. Carlos Chinade, 305 - Nesta.

E, como o� 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, 25 de novembro de 1998.

I1ton Hoffmann

Tabelião Designado

------- Rua São Bento do SuL 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC
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COI - sorriso perfeito e

garantia de dentes fortes
------�--------------------�-----

Trabalhando com profissionais especializados no ramo,

o centro oferece serviço de qualidade

Jaraguá do Sul - Com o ob

jetivo de garantir a beleza e a

qualidade de um sorriso per
feito, o COI (Centro de Odon

tologia Integrado) trabalha
com sistema de especializa
ções em odontopediatria, or

todontío. periodontia, prótese
dentária e concluindo espe
cialização em implantodontia.
É administrado pelos dentistas
Clécio Sidnei Gonçalves, Talge
Monteiro Celuppi Gonçalves e

Mauro Monteiro Celuppi, que
destacam à importância de
dentes perfeitos, "com a estéti
ca em alta, um belo sorriso é
fundamental. principalmente
para manter uma boa relação
social e de trabalho".

O COI trabalha com apare-
.

lhos ortodónticos, cirurgia plás
tica de gengiva, facetas estéti
cas (são capinhas em cerâmi
ca ou art-glass cobrindo de
feitos dos dentes), pontes fixas
em cerâmica, blocos em re

sinas branquinhos substituindo
os antigos amálgamas, clarea
menta de dentes entre outras
técnicas que estão em alta. A
ortodontia atua na prevenção
em crianças, ou na correção
dos dentes, já na fase adulta,
dando resultados de harmonia

Edson Junkes

Clécio e Talge Gonçalves
à face. A periodontia está re

lacionada à ciência que trata
de tudo que sustenta o dente
como: gengiva, osso, mucosa,
etc .. E a implantodontia é a

reposição, através de cirurgia,
onde é colocado um 'pino de
titânio no lugar da reiz do
dente ausente. Já as próteses
dentárias podem ser unitárias,
pontes móveis ou completas
como as dentaduras. Na odon
tapediatrio, as mães são es

clarecidas da importância do
hábito de higienização da
boca qp criança, desde quan
do se é bebê, dessa forma, o
odontopediatra poderá acon

selhar os pais em relação à di
eta mais adequada para a cri-

Nota de Agradecimento
A família enlutada do Senhor

Haroldo Maas .

ainda consternada com seu falecimento ocorrido no

dia 22/11/1998, agradece a todos que mandaram

coroas, flores, cartões e acompanharam o extinto até
sua última morada.

Agradece ainda ao:

Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul;
Polícia Militar;
Pastor Flávio;
e especialmente as famílias de:
Afonso Franzner;
Carlos Chiodini;
Willy Henning;
Ingo Manske e

Ivone Adam, pelo apoio e colaboração nesta hora tão

triste.
Convida a todos para o culto que realizar-se-á no dia
29/11/1998 (domingo), às 9:30h, na Igreja Evangélica
Luterana - Centro.

Agradecem Familiares de Haroldo Maas

Fotos. Divulgação

onça.
Preocupados com a saúde

bucal de seus pacientes, os

proftssloncls do COI investem

permanentemente em tecno

logia com aparelhos como a

câmera intra-oral. importada
dos Estados Unidos, que possi
bilita registrar os trabalhos an

tes e depois de prontos, e tam
bém com o ouxllio dos progra
mas de computadores, e na

busca de mais conhecimentos,
participando de vários cursos

de atualização.
Com larga experiência de

mais de dez anos, a equipe tra
balha com áreas correlaciona
das, ou seja, uma é importante
para a outra, onde os profissio
nais auxiliam-se, num trabalho

multidisciplinar, oferecendo um

diferencial moderno e atualiza
do para a clientela.

rrc'p ,
.

��[Q)�[Q)�� .
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Jaraguá do Sul
O Coral da Scar (Sociedade Cultura Ar.tística) foi promovido
para a Classe A-1, que congrega os 13 melhores corais de San
ta Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O coral participou no
último domingo (22), em Tangará, da etapa final da Classe A-2.
do 43° Festival de Corais da Liga Cultural Artística do Alto Uru
guai. A Scar conquistou o 3° lugar, entre os 11 participantes,
subindo para a Classe A- 1. Os outros dois corais que também
subiram de posiçâo foram: Sociedade Coral de São Lourenço
do Oeste, 1 ° lugar na competição, e o Coral da Unlsul. de Tu
barão, 2° lugar. Assim, como esses três corais subiram de
posição, os três últimos colocados da Classe A- 1, desceram
para a Classe A-2.

Schroeder
A Prefeitura, juntamente com a Acias (Associação Comercial.
Industrial e Agrícola de Schroeder), realiza o concurso Weih
nachten in Schroeder 1998 -, com o objetivo de premiar as mais
belas ornamentações natalinas. O concurso premiará as cate

gorias residencial. comercial. industrial e especial. A premiação
consistirá em troféu para os três primeiros colocados em cada

categoria. As inscrições estarão abertas até o dia 10 e poderão
ser feitas na Prefeitura ou pelo tefefone 374- 1191 e na Aclos.
pessoalmente, ou pela telefone 374-1445. O julgamento acon

tecerá entre os dias 14 e 17, o resultado será divulgado no dia

18, na sede da Acias.

FALECIMENTO-----------------,

'A Sc
.'

. ade Ctl� '"

tura ArtistiCo)fmá no dia 20 %

de dezembro),ÇlS 21 horas,
no grqh�'t?';aLldltório da ....

ooro.oô ctentràCulturat na
Ruq JOJ�i���rnie�icz, 160�
Ç) q, :rese

" -'''.'

o f}l!tö

Frieda Cäcilie
Brückheimer Piazera

Jaraguá do Sul- Repercutiu dolorosamente o infausto passamento
da distinta senhora Frieda Cäcilie Brückheimer Piazera, esposa do

senhor Joaquim Piazera, aos 78 anos.

O falecimento deu-se às 20h40, de 21-11-98, no Hospital Erasto
Gartner, em Curitiba - PR.

A ilustre extinta, durante longos anos foi dedicada funcionária do

Departamento de Correios e Telégrafos, da agência de Jaraguá do

Sul, sempre acessível aos que necessitavam de seus préstimos.
Vale lembrar que, ao tempo em que seu esposo foi guindado ao

honroso posto de prefeito, por designação do governador do Estado
de Santa Catarina, foi dona Frieda a primeira dama do Município.

O corpo foi dado à sepultura da família no Cemitério Municipal -

Centro. CORREIO 00 POVO apresenta sentimentos de pesar aos distintos
•

enlutados.

Cestas
deNatal
M ,Jl

. �
L___ �I1r����/�I1r�_��c:>� ���. vv�a�l�te�r���a=rq�u�a�r�d�t_-�B�e�r�n�a�r�d�o�D�o�rn�b�u�sh�-_E�p�i�ta�'c_i_o_P_e_ss__o_a Eme�

Muitas opções de
presentespara seu Natal

• Champagnes
.Panetones
.Licores

• Chocolates
• Cartões de Natal com CD

_ Tradicionais· .

Várias composições à sua escolha

-Especiais PersonalizadasVocê monta suaprópria cesta .

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL 27 DE NOVEMBRO DE 1998 ,colln'�I...O"DO.,,,UO.J.l.O... SAÚDE- 13
•• , •• ,!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• �:;:;;;��;n�;� :::,�s,ntljJL.ttp8.j%,B�H"····························································

FeW\i�icli�
Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 10 andar - Centro - Telefone: 372-0395

Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia

c.• �.) FISIOTERAPIA
ttIEI�'� E 5 P,E C I A L I Z A o A

;lbl.�/ CLINICA SER
'ttI'-I/1:AOCl'.> 'V Fone/Fax: 31t.6022

Fls�oterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito - 10858-F

Fonoaudlóloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC

P
Do.,.••s do tntestino .m�o.�

• reto e ânus, Colonoscopla,
,

'

retossigmoidoscopia

C
/
/

Dr.A/...,dro L. SchIabenckHff
Proctoclin ) CRN - 7096

Rua Guilherme Weege, 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

A revolução feminina
A mulher passou neste século por grandes transfor

mações no campo social. físico, psicológico e profissional
de uma forma muito rápida. Esta verdadeira revolução no

lado feminino trouxe conseqüências para a saúde da mulher
de forma tal que a ciência ficou defasada para ajudá-Ia
em sua saúde, provocando uma verdadeira revolução,
também no médico da mulher, o ginecologista. O médico
da mulher atual não pode mais ver sua paciente como um

útero doloroso ... precisa compreender a complexidade
hormonal feminina para entender a mulher e o que
representa essa fantástica mudança feminina em pouco
menos de 40 anos de história na gênese do seu estresse e

de quase todos os problemas da mulher. Ela sai de um

sistema de vida cooperativo junto ao homem para um

paradigma competitivo onde tem a sua grande arma que
a tornou vencedora nos dias de hoje: o seu fantástico

coração! Sempre digo que o homem dominou por milênios
sem concorrência o que o tornou um perdedor, pois o

mundo é o que é por causa do homem ... economia, política,
sistemas políticos e outros que eram exclusivos da redoma
masculina, estão sendo literalmente tomados pela mulher.
É fantástico ver o sucesso feminino em todas as óreas. Esse
modis vivendi traz complicações à sua saúde, estresse,
tensão pré-menstrual, câncer mais precoce, infartos
cardíacos e morte precoce. Assim, com o aumento da

expectativa de vida para até 80 anos com saúde, deverão
ser aconselhadas para não fumarem, não beberem, cuidar
de seus exames, fazer atividade física e cultuar o equilíbrio
de suas funções orgânicas.

Tenho certeza de que o futuro será muito melhor por que
este futuro será regido pela MULHER.

Dr. Antonio Beleza

Ginecologista - CRM 3675

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, ti' 371-3426

"

ENTRO E
m $

Of\jT()I_O 1/\

INTE RAdA
ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlVES

OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

.

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
ORTOdoNTiA'

DR. Clécio Sidrsti GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓfESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNViUE, 1 � 70

TelefONE: (047) }71 ,,61 �8

TELefONE/FAX: (047) }71..]209

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

r .:. 'S.S' =- ai' Clínica de Atendimento
_.- Aif: • ._._ _ • ._

".

�� ':'''= =- .:. � Medico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira

CRM7868
Dr. Paulo Veloso
CRM7528

CLíNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

�!!TÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS�LTOA.

Rua Dr, Waidemiro Mazureehen, 67 -

Ao iado do Hospitai São José

Sangue não se fabrica.
Doe sangue e você estará salvando uma vida
Dr. l\/1arlo Sousa
Dr. Nfarlo Sousa Jr.
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Polícia prende dois homens Ladrões furtam cerca de

acusados por estelionato RJ�a:á���'��oIr::�!:?a��:,��E:�
Civil já tem a foto e a fita de po para fugir", afirmou °
vídeo com os suspeitos de bancário, acrescentando que,
roubarem o caixa especial ao retomar sua função, imedi.
para malotes da Caixa atamente deu conta do furto,
Econômica Federal, por volta A CEF já entregou à políciaFotos: Divulaacão
das 13 horas de segunda-feira a fita do circuito interno de TV,
(23), Os ladrões agiram discre- com a gravação do furto e a
tamente, esperaram o funci- foto dos suspeitos,
onário do caixa sair, abriram os

malotes sem que ninguém per
cebesse e levaram o dinheiro,
aproximadamente RS 9 mil.

Segundo o bancário Valdir
Afonso Skrsypcsak, 35 anos,

quando ele retornou ao caixa,
um homem o abordou per
guntando-lhe como deveria

proceder para fazer um

depósito para a cidade de Ita

jaL "No momento em que
atendi a solicitação, explican
do-lhe como deveria proce
der, o homem que estava

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

Um deles foi reconhecido por uma vítima que caiu no conto do cheque
ou do "achadinho", há cerca de um ano

Jaraguá do Sul - A polícia
prendeu, na tarde de terça-fei
ra (24), Jackson Canfild, 24
anos, natural de Porto Alegre
(RS), e João Amaro Moreira
Elicker, 35, de Fortaleza dos Va-,
los (RS), acusados de estelio
nato, Na Delegacia, VCR, 28,
reconheceu o Elicker, que
aproximadamente há um ano

aplicou-lhe o golpe, causando
prejuízo de mais de RS 2 mil.

A Polícia Civil recebeu tele-
fonema de funcionários da
Caixa Econômica Federal

Jackson Canfild
avisando que os dois homens
estavam agindo de forma es

tranha, eles entravam e saíam
da fila do caixa e observavam,
os clientes que retiravam di
nheiro, Segundo o delegado 11-
son José da Silva, existe ainda
um homem pertencente à
quadrilha que encontra-se fo

ragido, mas a polícia já tem o

nome, trata-se de Francisco
Ribeiro, 27 anos, natural de Três
Lagoas (RS),

De ccordo com o delega-

do, tudo indica que Canfild
ainda não tenha passagem
pela polícia, "a menos que es

teja portando documentos fal
sos", afirmou, acrescentando
que a polícia está apurando
junto às delegacias do Rio
Grande do Sul. Quanto a Eli
cker. não há dúvidas, ele é
dono de uma extensa ficha
criminal na qual consta que o

acusado responde processo
por três homicídios, estelionato,

João Amaro Moreira flicker

formação de quadrilha, falsifi
cação de documento público,
porte e uso de drogas, Os
homicídios teriam sido pratica
dos em Cruz Alta (RS), em 1984
e em 1994, e, por último, no dia
27 de julho deste ano, em Pas
so Fundo (RS),

O delegado pede às pes
soas lesadas pelos estelionatári
os para comparecerem até a

Delegacia para fazer o reco

nhecimento e prestar queixa,

�CP f". "

U"\J@lí�� ,

Furto em escola
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Rio da Luz I, na Barra do Rio Cerro, foi invadida na madrugada de
terça-feira (24), Os ladrões arrombaram duas salas de aula e a secretaria, levando dois talões de cheque do
Besc. uma impressora e um aparelho de telefone. Segundo a diretora da escola, Joeiro Rozza Buzzarello, os
bandidos ainda danificaram os cabos do computador, em três gavetas e as fechaduras de duas portas de
acesso à secretaria,

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corupá
Rua Dr. Jorge Lacerda, 85 - Fone: 375-1235 - Corupá - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital de Convocação, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Corupá, na forma do capítulo III, do artigo 12°, inciso IX, dos seus Estatutos,
convoca todos os seus ASSOCIADOS a se fazerem presentes à
ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA, a ser realizada no dia 05 de dezembro
de 1998, às 15:00 horas, na Câmara de Vereadores de Corupá, à Rua Padre

Vicente, n" 33, Centro, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença
mínima de metade e mais um dos associados no gozo de seus direitos sociais,
ou, em segunda e última convocação às 16:00 horas, com qualquer número
de sócios presentes, no mesmo dia e no mesmo local, para tomarem

conhecimento e deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura, discussão e votação do balanço financeiro do ano de 1997,

b) Leitura, discussão e votação da Previsão Orçamentária para o exercício'
de 1999.

'

c) Alteração do valor da mensalidade.

d) Assuntos' diversos de interesse da entidade.

Corupá, 27 de novembro de 1998

Adolar Seil - Presidente

Acidente
Um acidente sem vítimas graves
aconteceu na tarde da última
quarta-feira (25), por volta das 16
horas, na Rua Walter Morquordt,
O Corsa branco, placa MAP-0019,
de Corupá, dirigido por Paulo
Schultz, 34 anos, foi atingido pela
motocicleta Honda Titan, placa
LXS-5866, de Guaramirim, pilotada
por Ademir José Ubnski.

Segundo a versão de Schultz, os
dois veículos estavam na mesma

pista, sentido Centro/Barra do Rio
Cerro, Próximo ao Jornal CORREIO
DO POVO, deu sinal que entraria à
esquerda, Ao iniciar a manobra,
foi atingido por Ubnski.

'

O motoqueiro sofreu apenas E'S

coriações e foi levado ao Pronto
Socorro do Hospital São José, pelo
Corpo de Bombeiros, onde per
maneceu em observoçöo por al
gumas horas e foi liberado,

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUEATENTOÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

INFORME JURíDICO
Se você se envolver num acidente de trânsito, nunca
deixe de prestar socorro às vítimas. Ainda que você

seja o culpado, esta ajuda é mais que um dever moral
e humanitário. Se você não o fizer, estará incorrendo
no crime de omissão de socorro e o custo disso poderá
ser muito alto. Se o fizer, isso será uma circunstância
atenuante. Em qualquer acidente de carro, verifique
se alguém se machucou. Havendo vítimas, chame

socorro. Se você agir assim, os seus problemas
pessoais, decorrentes do acidente, já começam a ser

resolvidos aí, do ponto de vista jurídico. A prestação
de socorro elimina o temido flagrante.

Vitório A. Lazzaris e Isleb, Ventura
Advocacia - 372-1846

Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Jaraguá do Sul

Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225 - Telefone: 372-0389

Jaraguá do Sul- SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em

pleno gozo de seus direitos sociais, a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, no próximo dia 02 de dezembro de 1998, às

13:00 horas em primeira convocação e caso não haja número

legal, haverá uma segunda convocação para uma hora após, isto
é, às 14:00 horas do mesmo diae local, com qualquer númerode
associados presentes, a qual será realizada na sede do Sindicato,
sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

10_ Apreciação, discussão e votação da previsão orçamentária
para o exercício de 1999;
20 - Seguro do Prédio e seu conteúdo;
30 - Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 25 de novembro de 1998

José Boshammer
Presidente
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Djeniffer Vasques garante vaga
para o campeonato brasileiro

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

Atleta de Guaramirim conquistou o título de campeã catarinense
de Caratê, na modalidade Kumitê

Divulgação
Pomerode - A fase final do

Campeonato Catarinense de
Caratê, realizado no último fi

nal de semana (21 e 22), reuniu
cerca de 500 atletas de 34 as

sociações de todo o Estado. A
carateca Djeniffer Vasques, 14

anos, de Guaramirim, 'sagrou
se campeã catarinense na

modalidade Kumitê (luta), ca
tegoria Infanto-Juvenil. nasci
das em 1984 e menores de 1,6
metro.

O título deu à Djeniffer o
direito de participar do cam

peonato brasileiro, que acon

tecerá no mês de julho, na ci
dade do Rio de Janeiro. Este
será o segundo brasileiro do
qual ela participará, em ju
lho desse ano, a carateca es

teve em Salvador (BA), onde
foi 3° lugar no Kumitê. Djenif
fer pratica Caratê há três
anos, essa é a 150 medalha
da atleta que pretende dis
putar os Jogos Pan-ameri
canos, o Mundial e buscar a
profissionalização.
Junto com Djeniffer, tam

bém obteve a classificação
para o Brasileiro o carateca
Cleiton José Gravi. 10 lugar no
Kumitê adulto, categoria B
masculino, de 65 a 70 quilos. Conquista: Djeniffer recebe a medalha do treinador Paulo Danker

Duas Rodas conquista título catarinense de Bicicross/98
Jaraguá do Sul - A final do

Campeonato Catarinense de
Bicicross aconteceu no último
final de semana, no Parque
Malwee. Mais de 140 pilotos
participaram desta 70 etapa,
considerada pelos participantes
a mais disputada. A equipe
Duas Rodas confirmou o favo
ri�smo sagrando-se, pela déci
ma vez, campeã catarinense
com 378 pontos. Brusque ficou

em segundo lugar obtendo o

saldo de 251 pontos, ou seja, a
equipe jmaguaense venceu

com vantagem de 127 pontos
sobre o segundo colocado.

Na seqüência da classifi
cação, a terceira colocada foi
a equipe de Lages, em quarto
Rio do Sul. e São José em quin
to.

Mesmo com a boa atu

ação da equipe, o treinador

Valdir Moretti ainda não con

seguiu acertar patrocínio para
o próximo ano. "Com uma

enorme quantidade de empre
sas grandes em Jaraguá do Sul.
é lamentável que todo este tra
balho que viemos fazendo, in
clusive na parte social para
essa garotada, tenha que
parar", lamentou o treinador,
acrescentando que, caso não
encontre um patrocinador,
essa interrupção poderá afetar
os garotos no futuro.

Colocação da equipe Duas
Rodas nos campeonatos Ca
tarinense e Brasileiro de Bici
cross: Bruno Moretti. categoria
Boys 5/6 anos, campeão esta
dual; Ricardo Grützmacher,
Boys 9 anos, campeão estadu
al e piloto 100%; Marcelo Lud
vichak, Boys 15 anos, campeão
estadual e brasileiro; Marcos
Alves, Master, campeão esta
dual; Camilo Severino, Damas
7/8, campeã estadual; Tiele
Ranchel. Damas 13/14, cam
peã estadual; Joyce Moretti.
Damas 15/16, campeã esta
dual e brasileira; Salete Moret
tl. Damas acima de 17,
campeã estadual; Marcos
Alves, Cruiser acima de 25,
campeão estadual; Salete
Moretti. Cruiser 35/39, campeã
estadual e brasileira e nova

mente Salete Moretti, Super no
Feminino, campeã estadual.

, -"

COLEGIO MARISTA SAO LUIS

,M A T R í C U L A S

Dias 30/11 e 01/12 - para alunos atuais
Dias 10 e 11/12 - para alunos atuais e novos

Dias 18, 21 e 22/12 - para alunos atuais e novos

Preenchimento de vagas: na última semana dejaneiro e primeira
semana de fevereiro de 1999.

Cursos:
Matutino : Ensino Fundamental (I" a 88 séries)

Ensino Médio (I" e 2a séries - Terceirão eMagistério)
Vespertino :Educação Infantil (Maternal e Jardim)

I

Ensino Fundamental (I" a 48 séries)

A Sociedade de Desportos Acaraí realizou, no último final
de semana, a final da 3° Copa Beber de Futebol. Na disputa
pelo terceiro lugar, a França venceu a Dinamarca por 1 a O, e
na briga pelo título o Brasil perdeu para a Argentina por 6 a 4.

Após a grande final, todas as equipes participaram de um jan
tar de confraternização na sede do clube.

o O público marcou presença no Campeonato Aberto de

Handebol realizado no último final de semana, no ginásio do
Sesi (Serviço Social da Indústria). No total, participaram 17
equipes, sendo oito femininas e nove masculinas. As semifinais
do campeonato acontecem nesse domingo (29), a partir das
9 horas, e às 15 horas inicia a final. os jogos acontecem no

ginásio do Sesi.

o A equipe Ceja/FME ficou em terceiro lugar no Campe
onato Estadual Pré-Mirim de Futsal realizado, no último final de

semana, no Ginásio de Esportes Arthur Müller. A Elase de Flori

anópolis conquistou o título com seis pontos, em segundo ficou
a CRC de Chapecó com quatro pontos, o Ceja pegou a ter
ceira colocação também com quatro pontos, e em quarto
lugar ficou o Itamirim de Itajaí. O artilheiro da competição foi o
atacante Carlos Eduardo Martins, Cafezinho, da equipe jara
guaense, marcando 55 gols.

o Ainda faltam duas etapas para a final do Campeonato
Catarinense de Mountain Bike, mas Jaraguá do Sul já garantiu
o título na categoria Cadetes. É Edson Peiker, da equípe Ca

narinho/Solano Som/FME, que já pode comemorar. Ele venceu
a etapa de Trip-Trial, realizada em São João Batista, no último
final de semana. Murilo' Fischer foi o vice-campeão.

o A fase semifinal do Campeonato Municipal de Futsal - Pe
ladão 98 - revelou os finalistas da competição. A equipe Celi
nho Sport/Hobby Vídeo venceu por 4 o O a Pré-Moldados Agha,
e a Kiferro "A" derrotou a equipe Móveis Tank pelo mesmo re

sultado. Nesta sexta-feira (27), a partir da 19h30, no Ginásio de

Esportes Arthur Müller, acontece a final. Pré-Moldados Agha e

Móveis Tank disputam o terceiro e quarto lugares, e Celinho

Sport/Hobby Vídeo e Kiferro "A", disputam o primeiro e segun
do lugares.

o Acontece, no próximo final de semana (27, 28 e 29), o
Festival Pré-Mirim de Voleibol Relojoaria Lanznaster. Cerca de
200 atletos, entre 10 e 12 anos, participam, divididos em 16

equipes, sendo dez femininas e seis masculinas. As competições
sérão no Colégio Divina Providência, aos participantes e ao

público serão sorteados brindes durante os três dias do evento.

o A 3° etapa do Circuito de Vôlei de Areia (duplas), para
atletas até 16 anos, estará com as inscrições abertas na Liga
Norte-Catarinense de Voleibol até o dia 4. Os jogos aconte
cem no domingo (6), na Recreativa SER Marisol. O valor da

inscrição é de RS 10.00 por duplo. as vagas são limitadas. Esta
é a última competição da LNCV deste ano.

o O ciclista Murilo Fischer, 19 anos, está se despedindo do
ciclismo catarinense. O atleta, que é campeão estadual cata
rinense de 1997, categoria Júnior, e campeão catarinense de
1998, na categoria Elite, foi considerado a revelação do ciclis
mo brasileiro deste ano. Por todos esses rnérltos. Fischer rece
beu proposta de duas grandes equipes que estão interes
sadas no atleta catarinense, a Caloi do Paraná e a Pirelli de
Santo André (SP). Fischer está estudando as propostas, a de
cisão deverá ser conhecida na próxima semana.

ECOMAQ
Móveis

para escritório

Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores de teto e parede
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Campeonato Sul-brasileiro de

Canoagem chega ao fim no RS
---------------------------------

:?e última etapa do Campeonato Sul-brasileiro de Descenso aconteceu
na cidade de Três Coroas, durante a CopaAsteca/98

Três Coroas (RS) - O
Clube de Canoagem Ken

tucky participou, no último
sábado (21), da 2° e última

etapa do Campeonato
Sul-brasileiro de Canoa

gem, modalidade Descen
so, denominado Copa
Asteca/98. Entre os com

petidores, representantes
do Rio Grande do Sul, San-

o ta Catarina e Paraná, Os
melhores da canoagem se

encontraram, entre eles, o

destaque foi o gaúcho
Cristiano Arozl. prata da
casa, campeão pan-a
mericano de Cànoagem.

O Canoken (Clube de

Canoagem Kentucky) des
tacou-se em todas as mo

dalidades que participou.
Na Especial Sênior, o ca

noísta Algacir Cardozo fi
cou em 2° lugar, na Master,
deu dobradinha jara
guaense, Argemiro Horn

burg foi o 1 ° colocado e

Marcos Zanghelini o 2°. Na
Turismo Master, Odilon
Manske ficou em 2° e

Ademir Regert em 4°; na
Wave Sênior, Adilson Pom

merening obteve o 3° lugar,
John Peterson o 4°, e

Moacir Conradi o 5°.
Como esta foi a última

eta pa do Sul-brasileiro, os

campeões de 1998 já são
conhecidos, são eles: ca

tegoria Wave Júnior, Ever
ton Silva Assunção, de

Tibagi (RS); Wave Sênior,
Adilson Pommerening, de
Schroeder; Turismo Júnior,
Matheus Krummenauer,
Três Coroas (RS); Turismo

Sênior. Enio Winkler, Três Co
roas (RS); Turismo Master,
Odilon Manske, Jaraguá
do Sul; Especial Júnior,
Fernando Schwartz, Jara

guá do SUl; Especial Sênior,
Cristiano Arozl. Três Coroas

(RS), e Especial Master, Mar
cos Zanghelini, de Jaraguá
do Sul.

Conforto e prAtiei-tA-te
resumem-se nos e"tofA-tOS

" �etl'cZ\rte "Iue A-tAptAm-se
em "IuAI"luer espAço trA�en�o

ele9ÂneiA AO Ambiente.

Loja: Rua João Planinscheck, 1.832 - Jaraguá Esquerdo - Fone: 376-1600
Fábrica: Rua Francisco Hruschka, 798 - São Luiz - Fone/Fax: (047) 376-1600

(!T Futebol SQfmy

Rua João Januário Ayroso, s/n°
(em frente ao Urbano)

�cP ..
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o Acontece, no próximo final de semana (27, 28 e 29), o
Festival Pré-Mirim deVoleibol Relojoaria Lanznaster. Cerca
de 200 atletas, entre 10 e 12 anos, participam, divididos
em 16 equipes, sendo dez femininas e seis masculinas. As

competições serão no Colégio Divina Providência, aos

participantes e ao público serão sorteados brindes du·
rante os três dias do evento.

'Jeep Club de Jaraguá do Sul
o nosso passeio pelas trilhas de Rio do Júlio e do Man

so foi um sucesso. Tivemos a participação de oito jipes.
Queremos agradecer ao companheiro Dário e sua

esposa pelo gostoso café oferecido ao nosso grupo, no

sábado (21).
O nosso amigo Cleber Schulz conseguiu a primeira colo

cação no Enduro de Regularidade, realizado no último

final de semana, em São Bento do Sul. Parabéns!
No próximo domingo (29), com saída às 7 horas, no

Posto Mime, próximo à Weg, iremos para a Praia de Itaju
oo. em Barra Velha, onde acontecerá um torneio de pes
ca.

Na próxima terça-feira, 1 de dezembro, haverá a

eleição da próxima diretoria. Pedimos a todos os associa

dos que compareçam para dar o seu voto.

O companheiro Vilmar Cattani, tesoureiro, está solic

itando a todos os sócios que quitem as mensalidades até

a próxima reunião.
Queremos parabenizar a empresa Malwee Malhas

Ltda. pela bonita decoração natalina, inclusive como

parte da decoração, a Rural do companheiro Zuza.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Jeep Club de Jaraguá do Sul convoca todos os associa

dos para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 1 de dezem

bro de 1998, às 20 horas, em primeira convocação se houver a maio

ria dos associados ou em segunda convocação, com qualquer número
de associados, às 20h30, para deliberarem a seguinte ordem do dia:

1°- Apresentação das contas relativas ao exercício de 1998.

2° - Eleição da nova Diretoria para a gestão 1999.

3° - Eleição do novo Conselho Fiscal.

4° - Demais assuntos pertinentes à Sociedade.

Jaraguá do Sul, 24 de novembro de 1998

Alexandre Katcharowski

Presidente

ESTOFADOS MANNES
Mannes Ind. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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