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Diretor: Eugênio Victor Schmöckel- Jaraguá do Sul, 4 de dezembro de 1998 - Um jornal a serviço do Vale do Itapocu - Ano 80 - W 4.174 - R$1,00
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SuB amfiança: nossa malorC2"Qulsta

s
A Câmara de Vereadores '-I

"
de Jaraguá do sul aprovou, i"l
com emendas, as novas re

gras para o estacionamento ro

tativo no Município. Cria o

cartão de meia-hora, impede
a cobrança entre 12 e 13 ho-
ras e estabelece o pagamen-
to correspondente a dez
cartões de uma hora para
quem exceder o tempo permi
tido. Página 3

Allogamos casas e

_paftamentos para
t...or-adaem

Ba!tneirio Camboriú.

,Alugamos também
ilqlfarta,ment'os para

esbldaintes.
tatlEa54_ j

r·ft,_a··3:·�6······ '"'*'6'''4/'í�••t;.:& ;." � 'Q, .s -,:''l :
:

:

_.��
-

�41S SABOR PARA SUA V1D4

'Delas Rodas
Industrial

·371-7719

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



?:.?���!�� ····CeRlmle@íI)O,.ReMe!�·········�������·�::?·���'·�·��·���.���.�::?�.�.���� .

�
-

Estado minimo e

responsabilidade
o seminário da Amvali, com secretários e técnicos

de Saúde, oportunizou o debate em relação aos in
vestimentos oficiais na saúde, O assunto é polêmico e

costuma apresentar mal-estar
nos membros dos governos
quando abordado, mas é pre
ciso tocar na ferida e abrir no
vamente a discussão para que
se possa apontar alternativas,
As críticas mais corriqueiras são
em relóçöo à participação do
governo na área, "O mundo
moderno deixa que o merca

do se encarregue de traçar as
linhas mestras das ações", A
frase é feita, mas sintetiza a

exigência do modelo neolibe
ral.

Estamos assistindo todos os

dias à cenas mais humilhantes
e degrada_ntes a que um ser

humano pode suportar,Mulheres dando a luz na calça
da em frente à maternidade, que não a recebeu

porque não tem plano de saúde, Idosos amargando
horas a fio nas filas para um atendimento no posto do
INSS, dezenas de pessoas aguardando atendimento
nos corredores dos hospitais, crianças com seqüelas
irreversíveis por mau atendimento, etc" Felizmente,
nossa região é privilegiada, Mais por intervenção da
iniciativa privada do que pela ação de organismos
governamentais.

. J}

Quando o assessor para assuntos de Saúde da Amu
nesc, Dario Salles, denuncia os interesses em enfraque
cer o SUS e a inoperância dos governos, ocende a luz
amarela, Não é mais possível viver sem notar o des
caminho da saúde no Brasil e tam.bém a falta de com

promissos do governo para com o soúde.Ao implan
tar o neoliberalismo no País, a social-democracia do

presidente Fernando Henrique Cardoso abandona o

que o partido tem de mais relevante e moderno, A

preocupação com a qualidade de vida da população
é o que diferencia as sociais-democracias dos outros

projetos,
Ao cumprir as exigências do modelo econômico

mundial, o governo perde a capacidade de reverter
o atual quadro de falência e irresponsabilidade, voltan
do ao tempo e desassociando as ações, O anacronis
mo subsiste entre os que persistem só no interesse de

grupos ou instituições privadas, na busca do lucro fácil.
Há uma apologia à doença como fonte geradora de
renda, Criou-se a indústria da doença, Planos de
saúde, hospitais, clínicas e profissionais enxergam o ci
dadão como paciente em potencial e não como

pessoa que deveria estar saudável para produzir,
Na outra ponta, encontram-se milhões de brasileiros

vivendo abaixo dos níveis aceitáveis de dignidade,
Sem acesso aos benefícios das maravilhas da tecno

logia,' que somente o dinheiro pode conseguir, A ve

lha lei da selva amplia seus poderes e impõe aos ven

cidos as novas regras, não permitindo sequer alterna
tivas que possam vislumbrar LJm futuro melhor, Ou o

governo assume a responsabilidade pela saúde e e

ducação da população ou o Estado mínimo exigido
pelo FMI criará um exército de miseráveis às margens
do progresso e incapazes de produzir riquezas,

Os doutos desenvolvem à vontade as piores teorias
sobre um fundo pseudócientífico do perfil do homem
do próximo século, mas o perfil já está traçado,

Ao cumprir as
;,exigências do
modelo
econômico'
mundial,p
governo petd
acapacidad
de,. reverter o
atual quadro de
f.alência e ir

responsabi -
lidade, volton
do ao tempo e

.
desossoclcndo
as ações
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* Rolf Eugenio Fischer

curso estruturado e fechado

que as pessoas apresentam
como seu objetivo e as

razões que o sustentam,
Tomar esse caminho é

uma decisão natural, 'pois tra
ta-se de uma lei da irrever
sibilidade, assim como nos

campos de batalha a tenta
tiva de sobrevivência acon

tece do mundo curto e do

mundolongo,Aschancesdo
sucesso dos mediados que
procuram caminhos curtos

que são longos é muito remo
ta, Sobrevivem os mediados

que souberam fazer opções
pelo longo caminho curto,

O papel do mediador é,
então, no decorrer das
sessões de mediação, identi
ficar através da investigação
quais são os processos "cur
tos longos" e quais os "longos
curtos", que os mediados es
tão se reportando nos relatos,
Deverá o mediador ter a sen
sibilidade e técnica em se

pará-los, pois os curtos (po
sições) normalmente enco

brem os longos (interesses), e
uma vez diferenclodos. ten
tar explorar e conduzir o an

damento das sessões para
que trilhem o "longo cami
nho curto", que são os cami
nhos voltados aos verdadeiros
desejos, onde se desprendem

CORREIO DO POVO

Carta do Leitor

Mediação - O longo corninho curto

o rabi loshuo. filho de rabi
Honlno. disse:

"Certa vez, uma criança
arrebatou o melhor de mim,
Eu viajava, e me encontra
va diante de uma encruzi
lhada. Vi então 'um menino
e lhe perguntei qual seria o

caminho poro a cidade. Ele
respondeu: - Este é o cami
nho curto e longo e este o

caminho longo e curto,
Tomei o caminho curto e lon

go, deparei com obstáculos

intransponíveis de jardins e

pomares. Ao retornar, re
clamei: - Meu filho, você não
me disse que era o cami
nho curto? O menino então

respondeu: - Porém, lhe disse

que era longo."
(Nilton Bonder - A alma

imortal - 1998)
.

Na resolução privada de
conflitos, normalmente as

partes mediodes se de

param com dificuldades em
discernir qual das trilhas se

deve tomar: o longo cami
nho curto ou o curto cami
nho longo. Slsterndt.co
mente, ficam propensos a

tomar o último, por ser um
caminho curto, o mais sim

ples,mas não percebem que
tem um custo mais elevado.
Este é o caminho das

posições fixas, ou seja, do dis-

os reais interesses, onde são
revelados os medos mais pro
fundos das portes.

A coragem do mediadO'
está em ouvir o menino do

encruzilhada, Ele, com certe
za, alertará para ornbos a

possibilidades de caminho.
Esse menino é a alma da me

diação. Não se assuste com

as parábolas que falam de
demônios dissimulados na

encruzilhadas, Os demôniOl
das encruzilhadas querem
sempre apontar os caminhDl
"curtos". Ninguém que alerte
para o fato de. que os "OUI'

tos podem ser longos" e Dl

"longos podem ser curtos't
de ordem demoníaca.

Afinal, as encruzilhadOl
são de grande importância.
Não são meras opç6es de

acesso, mas de sobrevivên
cia, e o curto caminho lon

go pode levar a lugar�
nhurn. Estando o mediadol
diante de uma encruzilha'
da, lembre-se do menino e

preste atenção para nöo sei

seduzido por um caminha
curto. Lembre-se de que o

paz está primeiro com quem
vem de longe.

* Filiado ao Instituto ae MS'

diação e Arbitragem do

Brasil
'

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.

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas
Rua Walter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião dojorna!
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sultados muito bons". garantiu.
O diretor informou que, a

partir do ano que vem, o go
verno federal estará liberando,
dentro do PNAFM (Programa
Nacional de Apoio à Adrninis
tração Fiscal dos Municípios),
cerca de RS 2,2 bilhões para
que as prefe,ituras se reorga
nizem. Os recursos, liberados

pelo Banco do Brasil e Caixa
Econõmica Federal, deverão
ser aplicados na compra de

computadores com certifica
dos da série ISO 9000, soft públi
cos homologados na Esof. ca
bos e outros recursos, e para
treinamento de pessoal.

� CP ··········· .. ················ ..n··· .. ······· .. ··· .. ····· .. ·····i Aprovado o projeto que altera
L5�[p�cç:@ [Q)@ ���lí@[Fl I '

, ,
., ...., .. , ".,,,,. ",4, as regras da Zona Azul em JS:':#% ��:%�:::

:�::::::::"J.
Os textos para esta coluna, com críti

cas, sugestões e reivindicações, devem
conter no máximo dez linhas.

Os textos com mais de dez linhas serão

sintetizados pelo jornal, observando a

essência.

O jornal se reserva o direito de fazer as

correções ortográficas e gramaticais
necessárias.

As cartas devem ser assinadas e com o

nome completo do autor, endereço ou

telefone para contato. Os textos sem es

sas informações não serão publicados.

Jaraguá do Sul - A Cãmara
de Vereadores aprovou esta se

mana, com quatro emendas, o
projeto que altera a Lei Munici

paI2.067/95, sobre as regras para
o estacionamento rotativo no

Município. A proposta do gover
no cria o cartão de meia-hora,
impede a cobrança entre 12 e

13 horas nos dias úteis e durante
todo o dia nos domingos e feria
dos, mantém os cinco dias para
que os motoristas regularizem as

notificações e estabelece o pa
gamento correspondente a dez
cartões de uma hora poro quem
exceder o período permitido ou

deixar de pagar o preço públi
co decorrente.

As emendas foram apresen
tadas pelo vereador Moacir Ber
toldi (PPB), que fixa em RS 0,25 o
valor do cartão de meia-hora,
amplia de cinco para 15 dias o

prazo para a regularização das
multas aos motoristas infratores e
exclui algumas ruasdo estaciona
mento rotativo. Bertoldi justificou
as emendas, afirmando que ten
tou ser lógico. "Se o cartão de

uma hora custa RS
0,50, então o cartão
de meia-hora tem de
custar a metade. A

ampliação do prazo
para regularizar as no
tificações é para dar

tempo aos motoristas
em regularizar a situ

ação", argumentou.
O prefeito Geraldo

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

Câmara de Vereadores apresentou quatro emendas à proposta do gover
no, que disse que poderá vetar a redução no número_de ruas, se for pedido'

As colaborações devem ser enviadas
Ião

Dilil� para a Rua Walter Marquardt, 1.180, Bair-
tJ(X ro Rio Molha, 89.259-700. Caixa Postal 19

� ou pelo tele-fax (047) 370-7919

roo
9-

Informativo Semsnet da cãmsrs Municipal de Jaraguá do Sul

sessões ordinárias re�lizadas�bs diaS 23 e 26 de novembro, a$ principai� ações dos vereadores foram:
Do executivo municipal foi ápro.vádb . 'rojeto d�Jehque autoriza ttaAsferênti� de reéursos do Samae para a prefeitura
e autoriza o Samae a contrata '.

eJe�Rgpsàb'iljqaº� civil ger�l, .'. .

c.: '�.'" >/
Lorita Zanolli Karsten propôs: ãó dÍl'jfassarela sobre a ruaGetúlíl!i I;targª�l defrontre a agência do INSS,
para a segurança dos pedestre ntaçäo de lubOlaçãº de esgoto na rua'Fr�Q�Piske Kruger, até a altura da
transversal 555' reassentamento da pavimentação da rua 531, na Barra; õesobstm ão da tubulação da rua Oscar
Schneider, na aitura do nO 774, lia JaranmrtsQUêrdö. Teva aprovado'apenoml a rua 546 de Jair BaumgarteL
Afonso Piazera propôs: projetode lei estabelecendo normas para hasteam�nlo bandeiras nacional, estadual e
municipal nas escolas municipais; dotar de sinalização, vertical e hOnz?ntal,:�roiQindo o estacionamento até 20

_

metros da confluência da rua Reinaldo Rau, no sentido leste, com a LUIZ Kienen é Cabo Harry Hadllch e reallzaçao
dos trabalhos de recspeamento'astälüco da rua Arthur Müller. .

ff '

Maria Elisabet MaHedi paraberílzou o vereador Afonso Piazera pelo'projeto de. abelecer normas para
hasteamento das bandeiras, diz�ndo ser um exemplo que deve ser seg4ido.por os.,

_

Niura Sandra Dernarchi dos Sdntos solicitou.o envio de congratulações ao Sr. ér Weege pela decoraçao
natalina em sua empresa. Teve' adoemJa'vatação, o pmjeto de lei que a ta inciso no parágrafo 1° da
Lei 1.860/94, "material novo a Ia prefeitura ou Ftqhab(atfáy�� a, para fins de constru.ção novas,

doações e/ou financiamento às �t�J9am�t�éJsal�
.

e possuam terreno propno para a

construção". ,. i
Moacir Bertoldi registrou a importância da vinda do Sr· p i)o a

Poder Executivo e solícítöu ao vereador Alcides Pavareílo lder-do
avaliar outros projetos de g'rande interesse. Parabenizqu o !Sr. Pref ãb de t�rno ÚniCO de trabalho para
contenção de despesas, ,entretanto solicltou. infon:naçâo quanto aoc: ubllcaçöes em jornas com o fítulo de
"Estamos acertando Jaraguá", o v:ereadóECariÖ'iiê"pav�nello disse näo-ter nenhum custo, comprovado em balancetes
que encontram-se à disposição nesta-casa. Mesmo a$sirri deseja esta informação ofjcialmente e o vereador
presidente Lio Tironi solicitou a apresentaçäo do requérmênto per escrito. ;,,1/ »;. _.

Adernar Bráz Winter propõs a implantação de abngo paracllentes e usuáfJosdQBesc. na agencia da Barra.
Pedro Anacleto Garcia em razão tla aprovação do prdieto;de lei que.auleriza o"Sarnae a contratar seguro de
responsabiHdade civil solicitou ao-vereador AltjdesPavanello apresentação de cópia da apólice deste.
José Antonio SchrniH agradeceu apoi!> a' aproVação de sua indicação de ampliação do horári banc�rio e solicitou
envio de ofício ao Banco Central para asdevldas providências. Agradeceu a Secretarla do CAMARA

Planejamento pela instalação de semáforo na Ilha da Figueira. 'Convidou todos para a MUNICIP!lL DE

eleição da diretoria da Associação de Moradores da Ilha da Figueira. JARAGUA DO SUL

Barra Velha - Du
rante o seminário pro
movido pela Amvali

(Associação dos Mu

nicípios do Vale do

Itapocu), na terça (1)
e quarta-feiras (2), no
Hotel Anthurturn. o

diretor da IPM (In
formática Pública,
Municipal), Aldo Luiz
Mees, afirmou que a

arrecadação dos mu

nicípios pode aumen

tar muito se for reorga
nizada a estrutura fa
zendária. Mees disse
que a informática é o

UI'

a

OI

a

in-
,ri'

e

OI

er

DEIMAGEM
Hospital Jaraguá

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).

Rua Felipe Sehmldt, 86 . Fone: 371·3751
� �---------------�

Compromisso: Werninghaus disse que veta se Transitar pedir

Werninghaus(PFL) disseque es 01- que cumpramos o acordo",

terações propostas no projeto completou.
são resultados de negociação Na opinião do vereador Cari-
com a Transitar, empresa respon- oni Pavanello (PFL), Bertoldi "quis
sávelpela"ZonaAzul"nacidade. aparecer" apresentando as

"Em princípio, as emendas não emendas. "Ele quer fazer média
trazem nenhum prejuízo ao Mu- com o povo e vai prejudicar o
nicípio e não tenho porque vetá- Município, que recebe 30% do
las, mas se a empresa me pedir montante das muitas", afirmou,
para vetar a redução no núme- acrescentando que a proposta
ro de ruas, veto", revelou, afir- governamental não fixa valor
mando que a redução no núme- para o cartão de meia-hora e

ro de ruas prejudica a Transitar. considera prudente. Bertoldi evi-
"Ela (Transitar) aceitou as alte- tau comentar a declaração de

rações porque teve outras com- Pavanello, preferindo aguardar
pensações, mas a empresa quer a posição do prefeito.

melhor meio de se organizar
uma Prefeitura e aumentar a re

ceita sem aumentar impostos.
Mees apresentou alternati

vas para que as administrações
públicas alcancem o objetivo.
Segundo ele, a Prefeitura pode
aumentar a arrecadação sem

ser preciso "esfolar" O· contri
buinte, apenas investindo na re

organização fazendária. "Co

meçamos a desenvolver o sott
há três anos, quando as prefei
turas estavam preocupadas em
elevar suas receitas. Hoje, insta
lamos o programa nas prefeitu
ras que nos solicitam, sem ne

nhum valor adicional, com re-

CENTRO

Organização ooae aumentar a arrecadação das cidades

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP��
Sua empresa

em ótima forma
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Fora do páreo
O deputado estadual
Udo Wagner (PPB), que

não conseguiu se

reeleger, descartou a

possibilidade em assumir
uma secretaria no

governo estadual. Em

princípio, especulava-se
que seria titular da

pasta de Turismo e Meio
Ambiente, a ser criada

pelo governador Espe-
ridião Amin, também do

PPB,

Wagner disse que vai
dar um tempo na

política para se dedicar
à família e as empresas,

A conferir!

�. � .���r�I�� CORREIO DO POVO;; ������� .�::? ���'. � .��. ���.���.�� .�.� .l.??�

Seminário discute programas e
atendimento de saúde no Estado
---------------------------------

Evento, promovido pela Amvali, reuniu secretários-executivos e técnicos
de saúde das Associações de Municípios, além de prefeitos

Barra Velha - A Amvali (As
sociação dos Municípios do
Vale do ltopocu) promoveu, na
terça (1) e quarta-feiras (2), no
Hotel Anthurlurn. seminário

para discutir as questões rela
cionadas aos programas e re

cursos para a área de saúde,
atendimentos nos postos e

colegiado municipal de saúde,
além de trocar experiências, O
evento debateu ainda o rno

virnento econômico do Estado,
com relação ao ICMS (Impos
to sobre Circulação de Merca
dorias e Serviços) e reformas
odrnlnlstrotlvo e previdenciária
e suas conseqüências no coti
diano dos municípios,

Na terço-telro de manhã,
vários secretários-executivos
das Associações de Municípios
de Santa Catarina apresen
taram as ações desenvolvidas

para aprimorar os atendimen
tos básicos nos postos de saúde
- clínica-geral, pediatria e gine-

'

coloçlo. Na parte da tarde, o
assessor-técnico da Amovi (As
sociação dos Municípios do
Vale do Itajaí), Agostinho Se-

nem, apresentou, painel sobre
as reivindicações dos municí

pios quanto ao retorno do
ICMS, À noite, o assessor-jurídi
co da Assembléia Legislativa,
Nelson Serpa, dirimiu as dúvidas
sobre a reforma,

N� dia seguinte, durante re

união com os deputados fe
derais eleitos, os prefeitos cata
rinenses apresentaram as dificul
dades por que passam os mu

nicípios diante da globalização
e da política econômica e so

cial adotada, O presidente da
Fecam (Federação Catarinense
das Associações de Municípios}
Antonio Carlos Zimmermann,
prefeito de Guaramirim pelo
PMDB,voltou a criticar a propos
ta apresentada pelo governo
federal. Na opinião dele, a re

forma será o "estrangulamento
total dös municípios",

SAÚDE - Osecretário de Saúde
de Guaramirim, Nylson Bilaardt
revelou que as cidades que inte

gram a Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu)
têm como meta para ao próxi
mo ano criar um consórcio para

Francisco Alves/CP
"��-------------

Fidélis
BEBIDAS DE TODAS

AS MARCAS

372-0620

compra de medicamentos para
os postos de saúde diretamente
dos laboratórios, Ele disse tam
bém que as secretarias de
Saúde querem a liberação, por
parte do governo, das Cáma
ros de Compensação das AIHs

(Autorização de Internamento

Hospitalar),
- O número de autorizações

é definido pelo Ministério da
Saúde para os municípios, Às
vezes, um município tem AIHs
sobrando, .enqucnto que ou

tro está faltando, Queremos

compensar essas autorizações
- declarou, informtmdo que as

prefeituras da Amvali traba
lham integradas à 170 Regio
nal de Saúde, Bilaardt disse que
a preocupação é em relação
aos trabalhos desenvolvidos

pelas regionais de saúde, sem
recursos e sem pessoal,

No final do seminário, a Fe
com elaborou um documento
e o enviou aos deputados,
senadores e governador eleitos,
reivindicando melhores con

dições de trabalho às regIo
nols

Assessor critica qualidade médica
O assessor para assuntos de

Saúde da Amunesc (Asso
ciação dos Municípios do Norte
e Nordeste de Santa Catarina),
Dario Salles, acredita que seja

'

preciso inverter o modelo de o
tuação das ações de saúde.
Para ele, o enfoque dado pe
los profissionais de saúde privi
legia a doença em detrimento
da prevenção,

- Não existe o compromisso
dos profissionais com o SUS, A
vocação é não ter comprome
timento com o público, Criti
cam o serviço e a remuneração
e cobram muito - declarou,
acrescentando que a cultura é

pela busca da curo e não pela
prevenção, "As ações preven
.tivos. com investimentos em sa

neamento básico e infra-estru
tura, devem sobressair", com
pletou,

Salles disse que o partir da
implantação dos programas
de semipleno, o Estado retraiu
nos compromissos orçamen
tários no setor de saúde, "O
Estado está sendo extrema
mente tímido e Inoperante,
Concentra os serviços na

Grande Florianópolis, constrói
obres. mas não quer opero
cionar, e não descentraliza as

ações, criando as comissões

bipartites regionais", argu
mentou,

Outro ponto abordado por
Salles foi em relação à propos
to do governo federal de Esta
do mínimo, Na opinião dele, o
presidente F�rnando Henrique
Cardoso (PSDB) desviou-se do

projeto da social-democracia,
onde o Estado Investe no social.
"Não podemos ter nem um Es
tado mínimo nem um Estado
totalitário, Precisamos ter um Es
tado necessário, Soúde públi
ca é necessária, até porque,
70% da ocpuloçöo hão têm

ocesso a planos de saúde",
concluiu,

O desligamento de Barra Velha da Amvali (Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu) não possou de boatos, Pelo
menos é essa a versão dada pelo chefe de Gabinete da

Prefeitura, Luiz Henrique da Silva,
Ele disse que conversou com o prefeito, Orlando Nogaroli

(PMDB), que vem a ser o presidente da Amvali. e esse negou
qualquer pretensão do Município em sair da entidade,

- Em 1993, cogitou-se a possibilidade de Barra Velha filiar-se o

outra associação de municípios pela questão geográfica,
Mas, no momento, não existe nada disso, posso garantir -

ressaltou,

Ausência
O prefeito de Jaraguá do

Sul, Geraldo Werninghaus
(PFL), perdeu a opor
tunidade em receber o
melhor presente de

aniversário, na sexta-feira

(26), quando o Município
sediou a entrega do 6°

Prêmio Expressão de Ecolo

gia,
Dias antes, Werninghaus

disse que, depois de cumpri
mentar o ministro do Meio

Ambiente, Gustavo Krause, 0\
questionaria sobre a auto-

-

rização da exploração
mineral.

Não deu, O ministro não
veio,

Poder

A Cámara de Jaraguá do Sul aprovou a indicação do vereo

dor José Antônio Schmitt (PMDB) que amplia o horário
bancário, A indicação será enviada ao Banco Central.

controlador de toda a operação financeira do País e quem
estabelece os horórios de funcionamento das agências

-

bancárias,
A intenção até pode ser boo. mas é uma grande bobagem.

Não é com a gente
Alguns vereadores de

Jaraguá do Sul mani
festaram desconforto
com a matéria sobre
a emenda constitu
cional 19, que proíbe
aos agentes políticos
o pagamento de
férias e 13° salário,
além, no caso dos
vereadores, receber

por sessões ex

troordlnórlos.
A reportagem, no

entanto, generalizou a

repercussão da
emenda para todo o

País, não se limitando
a Jaraguá do Sul e

região,

�
/

a'
Seminários: secretários-executivos discutem programas de saúde

Capuz
O vereador Carioni Pa

vanello (PFL), demonstran
do descontentamento,

questionou: - Quem disse

que nós recebemos 13°
salário?

Ao ser avisado que a

matéria teve como

propósito informar sobre a

emenda, de 5 de junho,
declarou: - Mas o povo

está pensando que é com

a gente, A charge com

pletou a mensagem e

parece que é para Joro

guá do Sul.
Pavanello só não explicou
porque os vereadores
ainda recebem por

sessões extraordinárias,

Para 2000

Apesar do secretário da Casa Civil, Ademar Duwe, jurar de,
pé junto que não vai para o PFL nas rodas políticas, muitos Ja

dão o fato como consurnodo.
A aposta é em relação à data de filiação.

É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
" � . .

�O�o o
Rua: Presidente Epitócio Pessoa, 490 - Centro

f.,�\}\i'..Rf.,ç Fone: 372-0047 - Jaraguó do Sul - SC
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'Gazeta Mercantil' premiaASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL
Associe-se

Fone/Fax: (047) 371-1044
E-mail: acijs@netuno.com.br

CONHECIDO O ANTEPROJETO DO NOVO CENTRO EMPRESARIAL
A Conart Arquitetura e Design Ltda. venceu o concurso paro

elaboração do anteprojeto arquitetônico do novo Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, que será construído na 'Rua Jorge Czerniewicz, ao
lado do Centro Cultural. O arquiteto Reinhardt Mathias Conrads

apresentou o anteprojeto considerado omelhor pela banca julgadora,
formada por representantes do Celos. Núcleo da Construção Civil,
Associação de Engenheiros e Arquitetos e Prefeitura, onde foi
considerado não somente o aspecto arquitetônico, mas também a

urbanização e o estacionamento da área, harmonicamente com o

Centro Cultural. I

A divulgação foi feita no dia 25, durant-e o Encontro de Empresários,
no ClubeAtlético Baependi.O segundo lugar ficou com o anteprojeto
apresentado pela SPL Engenharia e Construção e o terceiro, pela
arquiteta Simone Mattedi. O vencedor, Reinhardt Conrads, explicou,
na Acijs, os detalhes da sua proposta, um prédio em dois pisos, com
1.300metros quadrados no inferior e 2.290 metros quadrados no superior,
em estilo moderno, funcional e compatível com o descritivo do
concurso, do qual oito profissionais participaram. A área de
estacionamento é para 300 veículos, de uso múltiplo do Cejas e Centro
Cultural.

O presidente do Centro Empresarial e da Aclls. Eduardo Ferreira
Horn, informa que o prédio do Cejas, com 807,50 metros quadrados
de área construído. em terreno de 631,80 rnetros quadrados, será
vendido. Propostas e informações junto à secretária-executiva da Acijs.,

A idéia é iniciar as obras em marçodo próximo ano, para atender
às necessidades das entidades condôminas do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. que ressentem-se de espaço, em função do
crescimento da demanda de serviços oferecidos aos associados.

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL INSTALA CONSELHO DA COMUNIDADE
O juiz da Vara Criminal, Infância e Adolescência, Edson Marcos de

Mendonça, instalou, no dia 30 de novembro, o Conselho da
Comunidade da Comarca de Jaraguá do Sul. formado por voluntários
representantes de órgãos e entidades, com o propósito de auxiliar o

juízo de execução penal quanto 'a assistência material. social. saúde,
jurídica, familiar, educacional e religiosa àqueles em privação de
liberdade, condenados por crimes. O ato aconteceu no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. O dr. Edson de Mendonça explicou
que o Conselho da Comunidade dará sustentação à/recuperação
do apenado e também fiscalizará os benefícios concedidos aos

mesmos."O conselho terá um papel importante na sua reintegração
no socledcde". disse.

O magistrado afirmou que a situação carcerária, em Jaraguá do
Sul, é privilegiada, comparada a outros centros e elogiou a

administração que tem feito tudo para respeitar os direitos da
população do presídio.O conselhomarcou a sua primeira reunião para
o dia 8 de dezembro, na Acijs. O vice-presidente para Assuntos de
Segurança da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul.
Nilton Roque Zen, informou que uma das primeiras questões que será
abordada é o Projeto Âncora.

Este objetiva a reintegração do apenado à comunidade, através
do trabalho aos presos. Zen acredita que 80% dos presidiários possam
ser reintegrados à sociedade, cumpridas as penas, quando a média,
hole. situa-se em apenas 10% deles. Esta ação vai ser implantada no

Presídio de Jaraguá do Sul. onde, atualmente, estão mais de 80
detentos. No Conselho da Comunidade, representando a Acils. estão
Nilton Roque Zen e Décio Bago.

/

CODEJAS EXPÕE PROJETO CASA & CALÇADA
O Projeto Casa & Calçada, da COdejas (Companhia de

Desenvolvimento de Jaraguá do Sul), fói apresentado pela diretor
presidente Humberto José Travi, na Acijs. A primeira etapa do
embelezamento do posselo está sendo realizada na Rua Joinville, do
final da Rua Bernardo Dornbusch até a Rua Adélia Fischer. Humberto
explicou que o objetivo é estender, posteriormente, â Rua MaxWilhelm
e Reinaldo Rau,

"

o que traz hurnonzoçóo da via pública e a valorização
do imóvel". Um representante da Codejas percorrerá as residências
dos moradores lindeiros oferecendo o serviço, cuja execuçóo não é
obrigatória.

Segundo Humberto Irovi. todo material - lajpta de concreto - é
testado antes da colocação. A Acijs apóia o projeto da Codejas e

sugere que na execução dos passeios procure o companhia e

Contribua com o embelezamento da cidade.

.;. .

ernprescnos Jaraguaenses
---------------------------------

Wandér Weege, Eggon João da Silva, Décio Silva e Vicente Donini
receberam Prêmio Líder Empresarial Estadual

São Paulo - Os empre
sáriosWandérWeege (Mal
wee Malhas), Vicente Do
nini (Indústria Têxtil Marisol),
Eggon João da Silva e Dé
cio Silva (GrupoWeg) rece
beram o Prêmio Líder Em

presarial Estadual, conce
dido pelo Jornal "Gazeta
Mercantil" .

A cerimônia de entrega
aconteceu na noite de

quarta-feira (2), no Institu
to Alfa Real de Cultura. A'
escolha foi feita por um

conselho de empresários,
baseados em pesquisa re

alizada junto à assinantes
do- jornal e também por,
assinantes do Jornal de Fi

nanças e Negócios.
O presidente do Conse

lho de Administração da
Sadia e vice-presidente do

NOTA DE

AGRADECIMENTO

A diretoria e colaboradores da empresa'
DALMAR TÊXTIl,- LTDA., vêm a público

agradecer as últimas homenagens prestadas por
todos os amigos e parceiros ao nosso Diretor

Presidente, Sr, Marcos Dalprá.

Jaraguádo Sul, 03 de dezembro de 1998.

DALMAR TÊXTIL LTDA.
NOTA OFICIAL DA DIRETORIA

A diretoria da DALMAR agradece sensibilizada todas

as manifestações de solidariedade e apoio recebidas por

ocasião do falecimento de nosso Diretor-Presidente, e

aproveita para informar a todos os parceiros comerciais,

profissionais e institucionais, que daremos continuidade

à obra construída pelo arrojo empreendedor do Sr.

MARCOS DALPRÁ.
Manifestamos de público a certeza de que, com o apoio
de nosso corpo funcional, certamente alcançaremos o

êxito almejado e tão entusiasticamente procurado pelo
seu fundador.

Jaraguá do Sul, 03 dé dezembro de 1998.

Fiesp (Federação das In
dústrias do Estado de São

Paulo), Luiz Fernando Fur

Ion, recebeu o título de
Líder Empresarial Nacional.
Os empresários catarinen
ses passam a compor o

Fórum de Líderes 1999.
Wandér Weege, Décio Sil
va e Luiz Fernando Furlan

integram ainda o Fórum de

Integração do Mercosul.

Shopping Center
será inaugurado

São Bento do Sul - O

Shopping Center Zipperer
será aberto ao público hoje,
a partir das 10 horas. Na
noite de ontem, p empreen
dimento foi inaugurado
para convidados e impren
so. O Grupo Zipperer inves
tiu RS 2 milhôes nas coros de
reestruturação e ade

quoçöo do prédio, que
abrigará o primeiro centro
de compras e lazer do Plan
alto Norte-catarinense. O

shopping tem área total de
4,16 mil metros qucdrodos.
divididos em três pavimen
tos.

O shopping, localizado
no centro da cidade num

prédio tombado pelo Pa
trimônio Histórico, já comer

cializou 70% dos 44 espaços
disponíveis. Omixde lojas foi
projetado para receber se
tores diversificados do co

mércio, serviços, lazer e ali

mentação. Praça de ali

mentação, área de even

tos, diversôes eletrônicas, e
levador panorâmico e esta
cionamento para 400 vagas
rotativas completam a estru
tura do empreendimento.

Com a inauguração do

shopping, o comércio local
estará recebendo novido
des em marcas e serviços,
além de gerar aproxima
dornerite 130 empregos
diretos.

ANO Contabilidade Geral·

Registro de Empres
Orgãos qe ülasseMARLIAN

--

Sua confiança:
nossa maior conquista .
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CRITÓRIO CONTÁBIL MARLIAN SIC LTOA.
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Angelonl nega negociação
com grupo português Sonae

Lojistas projetam crescimento
de 1 0°/0 nas vendas neste Natal Criciúma c o assessor da

presidência da Rede de Su

permercados Angeloni, Nereu
Guidi, negou, durante o serno

no. que a empresa esteja ne

gociando a venda do controle
acionário ao Grupo sonce. pro
prietário do Big Shop, de Join
ville. Segundo ele, a informação
não passa de especulação ve

iculada na "Revista Exame".
Na semana passada, boatos

davam conto de que a uni
dade do Supermercado An-r
geloni de Jaraguá do Sul seria
vendida para o Grupo Sonae.
"Não existe nada de concreto

nisso. A Revista Exame divulgou
que o Grupo Sonae estaria in.
teressado em adquirir a Rede
Anqelonl mas tudo não passo
de boatos", confirmou Guidi.

Ele garantiu que não houve
nenhum contato do Grupo So
nae com a direção do Angelo
ni. "Em relação à loja de Jara.
guá do Sul, não temos nem
como negociar. O prédio é do
Sesi (Serviço Social da Indús·
trio). só temos a operaçõo",
completou, acrescentando
,que a Rede Angeloni não está
à venda e nem cogita tal hipó'
tese.

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

CDL investiu em produtos e decorações para "segurar" consumidores
em Jaraguá do Sul e promete preços competitivos

Edson Junkes

Jaraguá do Sul - A diretoria
da CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) estima um incremento
de 10% nas vendas de Natal,
em relação ao ano passado.
O presidente da entidade, Al
berto Pacheco da Rosa, se diz
otimista, apesar da crise e

conõmica. Ele acredita que o

comércio conseguirá recupe
rar ps oscilações e perdas re

gistradas nos últimos meses, es

pecialmente em outubro,
quando registrou queda entre
5 e 10%, dependendo do setor,
comparado ao mesmo perío
do de 1997.

Na opinião de Pachec.o da
Rosa, os consumidores devem
concentrar as compras no final
de ano. "No Natal, todo mun

da quer dar um presente e

ganhar um", argumenta, acres
centando que os lojistas investi
ram em decoração e produtos
porcr segurar os consumidores
na cidade, evitando que eles

façam as compras em outros
centros. O presidente assegu
rou que Jaraguó do Sul não
perde em nada para os gran
des centros em relação à ofer
ta de variedades de produtos
e preços.

- Jaraguá do Sul está se tor
nando o centro comer.cial do
Norte-catarinense. A deco
ração natalina está sendo elo

giada e visitada pela popu
lação das cidades vizinhas. Isso
é bom para o comércio,
porque atrai o. consumidor e

gera emprego e renda para a

cidade - declarou.
Pacheco da Rosa apela

para que os consumidores an

tecipem as compras de Natal

para "evitar os atropelos de úl
tima hora". "Na última hora o

cliente não terá o atendimen
to especial e poderá não en

contrar o produto desejado",

/

Sistema da CSM garante
redução de 20% em obras
Jaraguá do Sul - A CSM

(Companhia de Sistemas de

Máquinas) desenvolveu o Siste
ma Lagos, um conjunto de

produtos e serviços que busca
disseminar a tecnologia da pré-_
fabricação. O diretor Renato
Raboch garante que o sistema,
voltado à indústria de pré
moldados, reduz em 20% o des

perdício de materiais nos

canteiros de obras. A CSM in
vestiu cerca de RS 300 mil em

pesquisas e desenvolvimento.
De acordo com Raboch, o

sistema permite às construtoras
maior liberdade e possibi
lidades de aplicação dos pré
moldados nas edificações com
redução do custo de mão-de
obra e melhor controle dos

tempos de produção dos ope
rários e ampla liberdade de

produção. São fõrmas regu
láveis para pré-moldados e

suporte tecnológico para a

produção.
- As fõrmas eliminam por

completo o desperdício, o cus
to com reboco para correções
de falhas de dimensões, alinha·
mentos, nível e prumo. Elimina
também o reboco de forros e

contra pisos de regularizaçõoe
reduz os custos fixos e finan·
ceíros. já que o prazo diminui·

explicou.
'

O engenheiro-industrial Ri·
cardo Takeda, responsável
pelo desenvolvimento do to

gos, disse que o sistema pode
ser dividido em quatro corroo
nentes: fõrmas reguláveis para
pilares e vigas, que permitem
produzir peças com seções
variadas; fõrmas plataforma
capaz de produzir lajes, painéis
de parede e vigas de grande
altura com dimensões vario'
das; as fõrmas Tl que prepa·
rom pré-moldados com altura
e comprimento diferentes, e o

modular, para escadas, apta o

produzir peças com qualquer
número de degraus, largura e

altura.

Rua Felipe Schmldt, 86 - Fone: 371-3751

otimismo: Pacheco aposta em crescimento nas vendas de Natal

justificou, lembrando que, em to), possibilitando novas com-

dezembro, o comércio terá pras a crédito.
horário especial. - A CDL está tentando ne-

CRÉDITO - Apesar da ina- gociar com os inadimplentes.
dimplência atingir cerca de Dos 10%, metade negociam, a
10% de toda compra a prazo, outra metade é de perda para
os lojistas não têm planos em o comerciante. Numa econo-

.
reduzir as negociações deste mia estável, perdeu, perdeu -

tipo. Pccheco da Rosa lembra destacou, revelando que a

que os inadimplentes devem CDL vai continuar investindo no
procurar saldar as dívidas para comércio para transformar
que o nome saia do SPC Jaraguá do Sul em centro de
(Serviço de Proteção ao Crédi- referência no Norte do Estado.

r '��[f@[Fl�� �[P' --------l
o AMara Kochella Assessoria para Produtores de Eventos pro-I
move, na segunda-feira (14), no auditõrio do Posto Mime, na Rua I
Walter Marquardt entre 13h30 às 17h30, o seminário "Como orga
nizar e promover eventos".
A apresentação será feita pelo engenheiro-eletricista Ênio Padilha,
autor do livro "Marketing para Engenharia e Arquitetura".
O conteúdo do programa compreende: conceituação básica oe

evento, qualificação dos resultados pretendidos, o mix de marke

ting (elementos que interferem no sucesso ou no fracasso da pro-
moção), entre outros.

-Vitório A. Lazzaris
Bt

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

o Patrões e empregados nas indústrias têxteis de Blumenau nãO

conseguiram fechar acordo sobre a convenção coletiva.
Os trabalhadores reívindicam 3,59% de reajuste salarial com base

na inflação de setembro do ano passado a agosto deste ano.

Os patrões alegam que as empresas não podem atender às reivin'

dicações, informando que, no período, o IPC (índice de Preços ao

Consumidor) registrou deflação de 5.2% no vestuário, 6, 11 % nos te-Ieidos e 2,52% nos artigos de cerno. mesa e bonho,
I

O O nível de emprego no setor industrial de Santa Catarina regis. I
trou retração de 3!9% em outubro, em relação ao mês anteriDr. A I
queda representa a diminuição de 688 postos de trabalho. Em dez

I
meses.6.201 trabalhadores perderam o emprego no Estado.

I
o O governo federal anunciou, na sexta-feira (27), aumento em I
torno de 5% no preço da gasolina e 22 para o gás de cozinha. I

I Especialistas de mercado acreditam que os reajustes vão elevar I
em 0,5% a inflação prevista para dezembro. JL -

Previdenciária
Trabalhista
Consumidor

•

•

•

Advocacia voltada para
.. Pessoa Física

• Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303 - Fone 372-1846
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Número de casos de olds cresceu
rnols de 12% em um ano na Amvali

M CP : .
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I

1- Agriculturae
O Fr6agro (Fundo Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento

a
Rural) de Jaraguá do Sul distribuiu, na manhã de terça-feira (1),
recursos a pequenos agricultores do Município, que terão até 36

meses para pagar.
).

Criado no ano passado, o Froagro tem como objetivo incentivar
a pequena agroindústria e a agricultura familiar.
De acordo cor,n o secretário de Agricultura e Meio Ambiente,
Werner Schu�ter, o fundo já financiou RS 720 mil, divididos em par
celas de RS 20 mil. Somente este ano, foram liberados RS 140 mil.

Miniusina
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente vai financiar cerca
de RS 100 mil para a instalação de uma miniusioa de processa
mento de leite, prevista para entrar em operação no início do

próximo ano.

Inicialmente, a usina deverá processar 2,5 millitros de leite/dia.

Agenda 21
Continuam as discussões sobre as sete estratégias definidas pela
Agenda 21, estabelecidas na Eco/92, no Rio de Janeiro. Em Jara-

" guó do Sul, os grupos de trabalho estão se reunindo para apre
s sentar formas de atuação e apresentar propostas para viabilizar

as ações. I

Social
oGrupo de Desenvolvimento Social está sendo coordenado pelo
secretário de Desenvolvimento Econõmico, Waldir Watzko. Na
noite de terça-feira (1), o grupo se reúniu no auditõrio do Sindica
to do Vestuário.
Na oportunidade, foram apresentados os seis pontos a serem tra
balhados. Erradicação da pobreza; Mudanças de padrões insus
tentáveis de consumo e produção; Ordenamento dos assenta
mentos urbanos; Atenção à infância, juventude, mulher e idoso;
Paternidade responsável e Proteção e promoção da saúde inte-

l gral.

NOTA DE AGRADECIMENTO
(

A família enlutada de

�

MARCOS DALPRA

profundamente consternada pelo seu falecimento,

agradece sensibilizada a todos os colaboradores e
I

amigos as homenagens prestadas neste último

momento de convívio.

Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 1998.
\
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Regido tem 140pessoas contaminadas pelo vírus HIV
\

As formas de contágio são as mais diferentes possíveis

Jaraguá do Sul - Somente
de 1997 a 1998, o número de
casos de aids na região da -,

Amvali (Associação dos Mu

nicípios do Vale do Itapocu)
. cresceu 12,38%, passando de
113 para atuais 140. Segundo
o cöordenador do Programa
DST/Aids no Município, Afonso
Carlos Quental de Moura, a

principal vítima nessa'

mudança são as mulheres. A

informação é parte dos levan
ternentos realizados nas ci
dades da região, que traçou o

perfil da doença e divulgada
em decorrência ao dia 1 de
dezembro - Dia mundial de luta
contra a aids.

A contaminação por dro

gas injetáveis reduziu de 70

para 31,4%. Em contrapartida,
a incidência da aids nos he
terossexuais é de 48,6% na mi

crorregião. Quental de Moura
disse ter sido surpreendido pelo
elevado número de mulheres
casadas, donas de casa, con

taminadas. "No início dos le
vantamentos elas representa
vam 4% do número de casos,

agora chega a 35%. A média
de idade das pessoas infecta
das pelo HIV estó aumentando,
entre 27 e 30 anos", revelou.

O médico-psiquiatra apela
às mulheres para fazerem o

exame. "É preciso estar atentq
às condições do parceiro. Hoje
não há mais grupo de risco,
mas comportamento de risco",
alertou, acrescentando que a

preocupação com a conta

minação pode reduzir a con
taminação vertical - de mãe

poro filho. "O Ministério da
Saúde está custeando os exa

mes de HI,v para as gestantes,
quando é sugerido pelos médi
cos", disse, lembrando que a

maioria dos bebês é contami
nada no parto.

Quental de Moura afirmou

ARTE
Você está procurando a Boto-arte?
Pois ela mudou! Está agora com sede própria para melhor

I�e atender com easeades, picuetas, aplicações de
botões em geral e fabricação de cadârços.

)

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

NOVO

ENDEREÇO

Arauivo/CP

Prevenção: Quental de Moura quer aids sendo discutida e conhecida

que, se a mãe' se tratar a

partir do quinto mês de gravi
dez, o risco da criança nas

cer infectada reduz �de 65

para 19%. "Os pais portado
res do vírus precisam continu
ar ministrando o AZT no filho

depois do nascimento. Assim,
ele tem chançes de não con

trair a doença ', ensinou, infor
mando que a cada dia sete
mil jovens, entre 1 O e 24 anos,

são contaminados pelo HIV
no mundo.

r----�----------�----�

: Secretaria de Saúde I

: faz exames gratuitos
I A Secretaria de Saúde de do HIV na população infantil. No

I Jaraguá do Sul está realizando Brasil, até o final de agosto, 90%

I exames gratuitos de detecção dos casos de soropositivos em

I.
do vírus da aids em gestantes. menores de 13 anos são pela
São realizados de segunda a fransmissãovertical, 2,7% de to-

I sexta-feira, das 7 às 7h45, no dos os casos notificados.

I posto de;saúde da Reinaldo Estima-se que entre 15 O 40%
Rau. Os poclentes devem levar das crtonços nascidas de mãeI a carteira de identidade e .estar soropositivas ao H IV-l tornam-se

I em jejum. De cada 2Ó exames Infectadas na gestação,' du-
I realizados no Município, um é rante o trobolho-de parto, no

I positivo.
.

" parto ou através dá amamen-
, O procedimento faz parte do tação. Há evidências de que a
I programa que pretende reduzir maioria -dos casos de transmis-
I a transmissão vertical - de rT}ãe são vertical ocoye mais tardia-

I para filho. A transmissão penne- mente nas três' primeiras situ-

L!_al é a principa�ia de infecçã� �çõe:_ _j

r--------------------�

: Perío?o de fn9Ltbac;õo :
I cocie 'chegpra 75 qnos I
I '.' ,.", 'i '

,
, I

I o remoo de;iQcUbação do \ropositivos.· I
HJV no orgonlsrno"E,lstá Ot;l,-

'.

Os cientistas' consideram
I mentandgsem (jux ÔS sintamos que, iq�ntificanda á razão pela I
I do aiÇ1S apore,ypm, o que, pro- quolro yfrusnão,se çlésenvolve I
I. longa a,vida des soroposltlvos; raPido[lxTlte en-; .certos pa- I
I â��n�s��srfg��(:,�h2ug����d ��:�Jb��<������;10�sc���a;o� I
I está passando de gez parqi 15 npr rriols lento. o progr\,:,sso da I
I!},�mos, P9�pibilitangop,ßI�VpÇ,g oençg:,e,�trepspes,;oas con- I
tOg ex�ectatiya d'$,\{Ida;dbsso_. tarnJnadCl�i' /. ,

__ ..:. _ _j
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Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

CZJr. 9lc!Jr 9lideki Cj(odrígue; da Oi/Dß

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazurechen� 55 - Apto. 1

Fone: (047) 371-6511 - Jaraguá do Sul- SC

Rua Joinville, 1281 • Bairro Baependi • Fone/Fax: (047) 372..Q359 - 370..Q715

Qavelli com

promoção de

anrvcrsano.

Aberto de �8unda a

scxle-feira até à� 20 horas

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

Rua Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-7861

VIE!!!I.r,;;:,
Móveis e Eletrodomésticos

MANADEVENDERBARATO

A partir de 5/12 no
Calçadão daMarechal, nº 180

(antiga Loja Fruet)

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

Jaraguá do Sul - SC

- •••.@t)RR.EI(} •••.•I)Q ••••R<!>;V()•.•..•----CELSO
Ricardo e Silvia selaram compromisso

matrimonial, sábado passada, na Igreja
Cristo Bom Pastor (Rio Cerro II). Apâs o

ato religioso, recepcionaram (IS convida-

dos no Clube Atlético Baependi. Ricardo é

filho de Alair Ferreira e Ruth Carneiro

Martins, e Silvia é filha de Alfonso e Ruth
Dallmann (in memoriam) Volkmann

.. Ä S�i2tlili d� lIiiL
.... ,-.-.' ,

-

" ,._ _ ;:........•
-

.

····.····························�··················.I
FOI'

Angelua, filha de Renato e

llsemar Lima, � Márcio, filho de

Catotino e Maria Rocha,
receberam a bênção matrimonial,

sábado passado, lia Igreja São
Francisco de Assis. Os convidados

foram recepcionados lia So

ciedade Vieirense. Na mesma

ocasião, OS pais dos noivos
comemoraram Bodas de Prata. A .:

igreja foi maravilhosamente .

ornamentada pelas profissionais
da Loja Coisas & Coisinhas ••�!!!!��������

c4�9� (t:HJt�Í� � lÃ�P9R�s
ªç !8PfYP� p[gm?Y�;

dgm�ry�8 ��)� � 1@ ftqr��,
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Rlifile
lellil,o
·:"llltl"
Gâti.Ç.J1esb"� atnâhhã (5),

àSrlli�lilr
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·
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lIiviane e Hilciney prometem um ao

outro viveremfelizes para sempre Com

bênção de Deus, dia 12, às 19h30,na
Igreja Evangélica Assembléia de Deul
Os convidados serão recepcionadose
recreativa Marisol. Vivialle éfilha de
lIidal e Vanda Sapelli, e Hilciney é

filho de Neemias e Use S. de Souza

FB Fotografias

Luciane e Ricardó
trocaram alianças na

mão esquerda, sexta-feifl
passada, na Igreja Nossa

Senhora do Rosário (Rio
., Molha). Recepcionaram
os convidados 110 aris

tocrático Baependi. Os

noivos seguiram em lw·

de-melpára Nova York

Os noivos com os

pais dela, Ivo e

Dulce Chiodini

Schmitt, e ospais
dele, Arno (in

memoriam) e Nelsi
Fulber Reghelin

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 Criança)
- 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, 50
30 andar - Jaraguá do Sul - SC, Tel: 371-0421 e 372-1279
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Coral da AADAV se apresenta
no final das atividades do STIV

Fotos: Foto lass

o Departamento da Mulher do Sindicato
do Vestuário promove neste dia 5 de dezem
bro, na sede da entidade, Bingo Festivo, com
sorteio de diversos prêmios, marcando o

encerramento das atividades do departamen
to no ano de 1998. A confraternização inicia
às 14h30, estando prevista a apresentação do
Coral "Cantando com as mãos", da AADAV

(Associação Assistencial dos Portadores de
Deficiências Auditiva e Visual), às 17 horas,
no auditório do sindicato.
O coral daAADAV existe há apenas 30 dias

e já tem agendadas 22 apresentações na mi

crorregião, em Barra Velha e Balneário Cam
boriú. A estréia aconteceu na Praça Ângelo
Piazera, na noite do dia 27, durante a inau

guração da iluminação
natalina deste ano. As 60

crianças e adolescentes
da AADAV "cantam" e

interpretam as canções
de Natal através da Li
bra (Língua de Sinais

Brasileira). Ao anoitecer

do dia 5, acontece a aber

tura-inauguração do

Presépio Natalino do
Sindicato do Vestuário,
com a iluminação com

pleta da fachada do pré
dio.

Zimmer
I"'

MOVEIS
EMFERRO

Rua Campo Alegre, 196
Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

TELEVENDAS:

370-1212

.-KEiiiÃuSE
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371�3466
Rua Rodo/fo Hufenüss/er, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
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2 - CORREIODO POVO

Confira aHistória

"A História de nossa gente não pode ficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de Itapocu

HÁ8ANOS
- Em 1990, a coluna "Confira a História", de 40 anos atrás, em 1950, o
CORREIO DO POVO dizia o seguinte: "O escrivão Ney Franco, por despacho
do senhor Erico BIosfeld, Juiz de Paz no exercício do cargo de Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, publicava editais, tornando público
que José Albus, natural da Alemanha, nascido em 6-2-1905, filho de

Ludgero Wilhelm Albus e Frederica Müller, com 79 anos, natural da

Alemanha, residente em Rio Cerro, desejava renunciar a sua nacionalidade
de origem, a fim de obter a cidadania brasileira, por meio de título

declaratório, de acordo com a Lei n" 818, de 18-9-1949. Feita a publicação,
_/'

/' na forma da lei, e provando ser casado com brasileira e ter filhos brasileiros,
era deferida a sua deliberação de ser declarado brasileiro, para todos os

efeitos legais.

HÁ6ANOS'
- Em 1992, a Ferj (Fundação Educacional Regional Jaraguaense) abria

,

vagas para o novo curso de tecnólogo em mecânica, modalidade Processo

Industrial, oferecendo 40 vagas. As inscrições eram feitas de 3 a 13 de

novembro de 1992, na Ferj, no período das 14 às 18 horas. Os candidatos

deveriam realizar uma prova de qualificação prévia e as provas aconteciam

de 10 a q de janeiro de 1993.
- O CORREIO DO POVO publicava foto, tomada na Fundação Catarinense

de Cultura, em Florianópolis, em que seu diretor fazia entrega de um livrote,
"

de sua autoria, "A vida da vida que a gente leva - os 40 anos de existência

do Ás de Ouro". A entrega se realizava ao diretor-geral, sr. Iaponan Soares,

presentes o jornalista Flávio José Cardoso, diretor de Artes da Fundação, e
de Dolores Carolina Tomaselli, historiadora e da gerência de organização
e funcionamento de museus.

HÁ4ANOS
- Em 1994, no domingo de 13-11, era encenada em Jaraguá do Sul, uma

peça inédita de um dos maiores sucessos de público de todo o País. "Além

da vida", peça psicografada por Chico Xavier, com um elenco de altíssimo

nível (Felipe Carone, Rosana Penhs, Renato Prietoe Alexandre Barbalho).
Esta peça estava em cartaz há 12 anos e já contava com um saldo de dois

milhões de espectadores. A apresentação era no antigo Cine Jaraguá do

Sul e os ingressos estavam à venda pelo preço de R$ 8,00. Já encenada nas

principais cidades brasileiras, e em locais tão distintos quanto inusitados -

ginásios, centros de convenções, restaurantes e até teatros. Produzida por
Marcelo Barroso, "Além da vida" fugia das regras de montagem teatral.

Não tinha cenários, apenas um pano preto no fundo do palco. Os figurinos
eram substituídos por uniformes de tom azul acinzentado.

HÁ2ANOS
- Em 1996, falava-se de educação permanente. A humanidade constrói a

sua história através das vivências de seus integrantes, e cada um a transforma

de acordo corri sua maneira própria de ver o ser no mundo. O homem está

em permanente reconstrução, sendo que seu pensamento lhe dá acesso de

ser livre, reflexivo e primordialmente diferente de todos os seres que formam

o planeta através de sua atuação. Quando as pessoas estão cientes do seu

comprometimento social, não' se deixam esvaziar pelas interferências,
despertando, sim, a vontade, o entusiasmo frente as atividades, sendo o

SER atuante integrado na comunidade. Acreditando no potencial do
Homem, e .na vontade de prestar mais um serviço à comunidade, a Ferj,
através da Coordenação de Pesquisa e Extensão, implantava o Proepe
(Programa de Educação Permanente), que oferecia às pessoas a

oportunidade de melhorar seus conhecimentos, integração e troca de

experiências. ,

Sexta- eira 4 de dezembro de 1998

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (141) - APONTAMENTOS

Rio do Serro (de serra) ou Rio do Cerro (de
cerrado), mais especificamente o primeiro, foi
no século passado povoado por imigrantes que
se destinavam à Colônia do Doutor Blumenau.

Numa das idas a Blumenau, com retorno por
Pomerode, ensejou uma parada em Testo Alto,
na rua onde reside o pesquisador e historiador
Udo Ramlow, parada obrigatória para quem

quer conhecer melhor a história do vizinho

Município. Gentil, como sempre, na hora da

despedida, voltou ao seu escritório e de lá trouxe

um exemplar do fascículo; o 60, de POME
RODE: sua história sua cultura suas tradições,
da Fundação Cultural de Pomerode, de onde

Udo pertence an Conselho Curador, junto com

outros eminentes e dedicados personagens que
se doam ao serviço do resgate da memória, tais
como: Irineu Voigtlaender - presidente; Herbert
A, G. Elhert, vice-presidente; Alírio Dahlke,
Annernarie Dorsett, Anita Guenther, Curt A

Weege, Ivone Spranger, Roland Ehlert, Roseli
Zimmer, Rudolf Hornburg e Wal dem ar

Wiesner. Já de volta à Metrópole do Dina

mismo, ao folhear a interessante série histórica,
encontrei um precioso texto elaborado por
Silvinha BuzzarelIo, em 1992, revisado por Udo
Ramlow (páginas 30 a 37), que levava o título

O menino emigrante: Albert Paul Ramlow,
que curiosamente se aproxima das incertezas

e sacrifícios por que passariam os italianos
"do 'bairro' de Vattard, 'município' de

Trento", lembrados pelo doutor Humberto

Pr ad i , quando da vinda de seus avós
Ferdinando (também conhecido como

Fernando e Virgínia Pradi), quando me

passou valiosos documentos daquela época,
especialmente o original- e a tradução da

prédica que o pároco fazia quando da partida
daqueles emigrantes (Ricordi deI Giorno, 25
Marzo 1876), obtidos em uma das muitas

viagens que fez à Itália, já publicados em

edições anteriores. Peço licença para
transcrever trechos do importante documento

inserido, no fascículo seis: "Emigrar! Que
mundo de preocupações, incertezas e esperanças
se reúnem nesta palavra! Não surge o que ilustre
esta palavra? Emigrar! É a despedida da

província prussiana de Hinter Pommern, da
velha casa de quartos tão familiares, da velha
macieira que o avô havia plantado, do bezerro
no curral, dos gansos tão afamados daquela
região, da terra e quintal do Senhor dono dó
feudo, no qual foram trabalhadores mal pagos e

sem futuro. É a separação de parentes, amigos e

vizinhos, E isto tudo está ligado por um grande
pensamento que diz: incerteza absoluta,
inquietação pela existência. Primeiro é a

preocupação da travessia pelo oceano. Quai
daqueles homens do interior da Pomerânia
conheciam o mar e já teriam visto um veleiro?

Depois a incerteza sobre o destino da viagem,
da nova terra, que só conheciam pela palavra
de terceiros, Permaneceria a família sã e salva?

Dar-lhe-ia Deus um novo começo? O futuro

surgiria da obscuridade, O homem tinha que ser

forte para tomar a decisão da partida, Emigração,
porém, é sinal de necessidade. Seja a profissão
que não alimenta mais o homem, seja a vida

garantida mas sem a possibilidade de avanço,
era a necessidade que impelia os homens a

emigrarem, Agora, o imperador do Brasil havia

chamado, ele precisava de homens para
colonizar suas imensas terras no Sul do País, D,

Pedro II chamou e muitos atenderam. O que eles

sentiram bem mostra um folheto impresso em

Hamburgo, naquela época:
"E., Iniciamos agora a viagem
para a terra brasileira. Esteja
conosco, Senhor e guie, sim, faz
nosso caminho. Esteja conosco no

mar, com tua mão paterna que

chegaremos bem felizes na terra

brasileira" ,

Observe-se a similitude das duas nações em

termos de emigração,
Fritz von Jaraguá - 12/98.
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A garantia do emprego
Grandes oportunidades no mercado de
trabalho são o fe r ec i d a s pelo Sine

(Serviço Nacional de Emprego), órgão
que auxilia os trabalhadores, em

exercício ou não, nas mais diversas

atividades empregatícias.
O Sine tem como função encaminhar o

seguro-desemprego, dando assistência
financeira temporária do trabalhador

desempregado; Fazer a intermediação
de mão-de-obra, promovendo a

inserção e a recolocação do trabalhador
no mercado de trabalho; Fazer o

registro de livros, fichas de empregados
e carteiras de trabalho; Estimular a

geração de emprego e renda, mediante

criação de novas unidades produtivas
e promovendo as já existentes;
Qualificação profissional, fazendo a

promoção de ação com objetivo de

proporcionar ao trabalhador a aquisição
de conhecimentos básicos, específicos
e, ou gestão que facil-item o processo
de entrada no mercado de trabalho; E
a geração d e informações sobre' o
mercado de trabalho com ações que
visam conhecê-lo e analisar o

comportamento, a fim de dar subsídio
às políticas de apoio à geração de

emprego e renda, adequados á realidade
local.
No ano de 1997, o Sine encaminhou
659 seguros-desempregos, dispunha de
349 vagas ofertadas pelas empresas e

colocou 145 no mercado de trabalho:
registrou 143 livros, 4,7 mil fichas e

viabilizou 3,5 mil carteiras de trabalho.
A flutuação do emprego formal por
subsetor de atividade econômica em

Jaraguá do Sul, na indústria de

Órgão tem a missão de recolocar o trabalhador no mercado de trabalho

Opção: Sine presta assistência ao desempregado
I

transformação (Metalúrgica, Mecânica,
Transporte, Mobiliário, Química,
Têxtil, Calçados, etc.), obteve 6,5 mil

admissões; nos serviços industriais de
utilidade pública Foram 19; Construção
civil 61-4; Comércio 1,6 mil; Serviços
(instituições financeiras, transporte,
serviços médicos e odontológicos) 1,6
mil; Administração pública 351; e

Agricultura, etc. 351 admissões. Neste

ano, o órgão Ja efetuou até outubro,
2,57 mil seguros-desempregos, 3,1 mil
carteiras de trabalho, 2,28 mil

cadastrados, 541 vagas ofertadas por
empresas e 234 colocados.

E, além "de auxiliar o trabalhador na

jornada de empregos, o órgão também
é vinculado com o CMTE (Conselho
Municipal de Trabalho e Emprego),
que através do Proger (Programa de

\

Geração de Emprego e Renda) aprova

projetos como ampliação da empresa,
aquisição de maquinário, etc., com a

vantagem de ainda utilizar 20% do total

do financiamento, como capital de giro,
concretizando o surgimento de mais

empregos. Äté outubro deste ano, já
foram aprovados 17 projetos e,

conseqüentemente, gerados 44

empregos.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recursos HumanQs stio uma,alten1aiivapafâum
'"

futuro profissional no terceiro milênio

.' Laércio StolJ, Júlio César e Beatriz Puccini: valorizando o lado humano

As agências de recursos humanos

surgiram como fonte de reposição para o

mercado de trabalho,' auxiliando o

trabalhador em sua procura.
.

A Humana foi fundada em 1993, com
a finalidade de revolucionar o mercado na

área da's agências de empregos. O nome

da empresa foi criado com a intenção de
realmente valorizar o lado humano da�
pessoas.

Com sistema totalmente

informatizado, a empresa oferece serviços
de parceria, prestação de serviços e

terceirização em recursos humanos.
Atuando na área de:

, �

-Medicina do Trabalho, com programa
de controle médico da saúde ocupacional,
programa de prevenção de riscos
ambientais, audiometria, consultório
móvel;

-Ambulatório Médico, com clínica

geral, ginecologia/obstetrícia, pediatria,
psiquiatria, urologia e cirurgia geral,
pequenas cirurgias, curativos,
nebulizações, coleta de material para
exames complementares para funcionários
e dependentes;

-Recrutarnento e seleção dé efetivos e

temporários;
-Perf'il Profissiográfico, análise

pulsional;
-Consultoria Empresarial: micros 'e

pequenas empresas;
.

,.

- Treinamento.

O desemprego é um fenômeno
mundial. Atualmente, a Europa possui
Q maior índice e todos os governantes

.

estão tentando buscar alternativas a fim
"de resolver o problema.

A situação do desemprego no

Brasil tem origem ttipartite, o

governo, o empresárioe o empregado.
O governo por não criar leis ou

desregulamentar a CLT;o empresário
por desconhecer formas mais
econômicas de contratações, como por
exemplo: contratações temporárias, e

o empregado, na maioria das vezes,

por não se aprimorar. .

Na era da globalização, um dos

quesitos para.a pessoa que deseja
trabalho ou manter-se nele é 'o de
atualizar-se e especializar-se, tanto no

sentido acadêmico quanto no prático. O
grau de escolaridade. é outro fator

preponderante para tal situação, seguido
de conhecimento de outros idiomas.

Está comprovado que, pelo número
de solici tações das empresas, estas estão
procurando por pessoas altamente

qualificadas, o que em alguns casos têm

s� dificuldades em;7onseg�ir� Outf.�
fator importante

é

a qualidade que as,
. � .

.... -
.'

emwesas exigem para
.: qua19�yr

contratação: é o,d!nanüsmo, cªçiöcínjo
Iõgico" ou abstrato ,il'gúÇê'do; se'f
apaixonado, pela função e acfygitar na

empresa.

I� X I) I� J) I I� N 'I' I�
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o saber acima de tudo

j

Rosani Promoções e Eventos

O mercado de trabalho exige cada vez

mais do trabalhador e, agora, é o

conhecimento intelectual. O mundo está

el!l constante evolução, e devido a tanto

crescimento-hoje, já não se aceita mais

pessoas par� trabalhar em empresas que
não tenham concluído o ensino médio.

A educação é um fator muito

importante, prepara o aluno para vencer

em um mundo competitivo, dá noções de

disciplina e moral.
No entanto, muitas pessoas pararam

ou deixaram de estudar para poder
ajudar no sustento da família, e

! começaram a trabalhar, e agora, depois
de muitos anos, sentem vontade de

voltar aos bancos escolares, porém, são
desvalorizadas em virtude de uma

renúncia no passado.
Para preencher essa falta, o ensino

Supletivo, segundo a. lei, tem por
objetivo suprir a escolarização regular
para os adolescentes e adultos que não

tenham seguido ou concluído na idade

apropriada. Como também tem a

finalidade bem específica, de preparar
essas pessoas pára a grande demanda
no mercado de trabalho.

É sabido que, em, tempos de .

globalização, para a mão-de-obra não

qualificada, o mercado será cada vez

mais difícil e complicado. Se as

tendências do novo milênio é exigir
mais e melhor do trabalhador, o papel

Com a infinidade de opções que o mercado
de trab" lho oferece entre as agências de

recursos humanos, escolas de cursos técnicos
e profissionalizantes, as entidades que
auxiliam nos serviços tomando-os éoncretos,
ainda precisam de mais conhecimentos, como
palestras de auto-ajuda, cursos, seminários,
convenções, etc .. E é assim que a Rosani

Promoções e Eventos trabalha.

Esta é uma empresa prestadora de serviços
voltada para o desenvolvimento empresarial
de Jaraguá do-Sul e região, através de

promoção de treinamento e organização de
eventos como feiras, congressos;
apresentações artístico-culturais e solenidades
em geral. Tendo uma gama de informações e

contatos com palestrantes e instrutores de

renome nacional, disponível às empresas e

entidades interessadas, procura selecionar os

da educação de adultos é preocupar-se
muito com o cenário do novo

paradigma.
O supletivo de ensino médio

(segundo grau) não é a escola do
indivíduo, mas sim a escola do cidadão,
maior de 18 anos (obrigatoriamente)
onde o aluno sabe o que quer e diz para
que veio, dá e recebe respeito, adquire
e fornece conhecimento e informações.

Nas tendências laboratoriais do novo

milênio, as escolas supletivas não

podem transformar suas salas de aula
em depósitos de alunos, e despejarem
sobre eles conteúdos programáticos
tirados dos currículos escolares, As
escolas devem dar, acima de tudo,
dignidade � respeito, pois devem ser

agências promotoras da Educação e não

mercenário dela.
Ser educador de adulto é ser farol a

dissipar, as trevas da ignorância
projetando, pará todos, o caminho do
sucesso e da paz social. I

'

O curso Supletivo do Colégio Divina
Providência procura, tanto quanto
possível, enquadrar-se no cenário do

novo paradigma do terceiro milênio.
Procurando sempre fazer o melhor e

acreditar ncs propósitos do trabalho,
-,

pois é através do trabalho integrado que
se faz educação, se vence barreiras, se

derruba obstáculos e se prepara €1

cidadão para o novo milênio.
,\ '.J

t

Rosani e
.:1'

.Lizelde, A

oferecendo'
, 1,

conferencistas 'dos eventos de acordo com as

tendências do resultado das pesquisas junto aos

clientes, buscando conciliar o tema com o

momento atual. E, quando a solicitação é

específica de cliente, ,à'empresa oferece uma

relação, de opções dernro do of.çamie.nto e do

terna, desejade.eprocurandesempre satisfaz,er

plenamente os -clientes atsavés, de, conta,toS
diretos visando atendê-los com.distinção e

' .... '- ._

t
,,t' ..

olDte�po,.um [eedback: ,
,

' . ! I'�

CO'il) ,um ano e. meio g,e a}u,açãq junto, à

classe empresarialjaraguaense e "da reg(ãPi a
• t.> ,', '1. il . .,l'

-

.'1':
" {,/"

Rosani Promoções e Eventos destaca-se cÇlm
J..l

' t):'i til'- <-.,l ,.1 :'.) I. I

ati�i!dades; ���pre �e�::suFedJd.:?� Je, 30�j a
certéza'de que Jaraguá do Sul não e um centrO
de'hcélêh.dá por aé3.só��iis �eI8.in��gt'ilrie.hto1 � 1 "

" ,,\&Cl" ')1
- �,�(f

diärio no desenvolvimento do ser liúmàno,t( a

determinação oa �'ohddé'&l'verice}: 'bITscando
sempre o aperfeiçoamento. _. _,
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CORREIO DO POVO - 3

por Egon Iagnow

c.;

lnaug1..1.Th ri � tU:�l porrt e o.e me1;ali1Ad. ",}�4

venac-.e 0, .omenageado ,no l�:;l.dO uel::do d
l1vis�&. aa em 191

Nenhumpolítico, na históriajaraguaense,foi
tão lembrado quanto Abdon Baptista. A ponte
metálica sobre o Rio Itapocu, outra sobre o Rio

Jaraguá e uma rua da cidade tiveram seu nome.

Atualmente, a ponte de concreto, no final da
Rua Marechal Floriano Peixoto, e um colégio
da cidade perpetuam seu nome. Isto nos faz
,. �rguntar: afinal, quem foi Abdon Baptista? A
resposta é simples: médico de profissão e

político por vocação. Com ambas beneficiou
em boa medida a população de Jaraguá do Sul.
Baiano, nascido em Salvador, em 1851, veio a

Santa Catarina, em 1880, exercendo suas

atividades políticas e médicas em Joinville. No

tempo em que foi superintendente municipal
(cargo que hoje corresponde ao de prefeito),
trouxe diversos benefíciospara cá. Tambémfoi
dele a iniciativa de trazer uma ponte metálica,
que estava sobrando em Laguna, para ser

construída sobre o Rio Itapocu, em 1913. Por
estes e outros feitos, seu nome é aqui lembrado
até hoje.

t

Na foto 1, a inauguração da ponte metálica. Abdon Baptista é o de

chapéu e bengala na mão, à esquerda. Na foto 2, vemos o doutor
Abdon Baptista e, na foto 3, a ponte metálica sobre o Rio Iaraguâ
que também ostentava o nome Abdon Baptista

�nlt§}
LOJAS E SUPERMERCADOS �IBREI'HAUPT

..

A cada R$10,OO em compras, !IféIIs um cupom. Casa no valor de R$ 25.000,00. Folos lIuslrativlis. Cert de autorizaçlo: MJf01105I156198. 'Os automóveis seräo dlstribufdos conforme o regulamento.
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55 ANOS

Breve história da Sociedade Desportiva Acaraí (V)
Quem compareceu nos festejos alusivos aos 55 anos

de existência da sociedade teve ocasião de desfilar perante
centenas de fotos daqueles bons tempos, agora ampliadas
pela atual dinâmica diretoria, que, assim, guarda para a

posteridade um valioso documentário.
Não só o sexo masculino aparece na vida desportiva,

mostrando os grandes feitos. Lá estavam, também, bonitas
fotos do sexo dito de frágil. Dentre as lembranças estão

algumas que guardam reuniões, sociais de fazer inveja a

qualquer clube social de hoje.
Difícil fica a gente escolher no meio de tantas belezas,

que a Sociedade Acaraí apresentava para um reinado. Então
é de se começar pelo começo.

E foi em 1948 que realizou-se um concurso, o primeiro
de muitas séries, que, depois de renhida pugna eleitoral,
acabou por apontar as preferidas, majoritariamente.

A foto que acompanha estas lembranças mostra três

beldades, que passaram pelo crivo para saber quem seria
a Rainha da Primavera da Sociedade Desportiva Acaraí, e
esta escolha recaiu nas seguintes: Rainha - Alcida

Modrock, filha de Francisco Modrock, de saudosa

memória; I' Princesa - Alice Pedri Rocha, e 2' Princesa -

Cecília Satler Karsten, todas filhas de tradicionais famílias
radicadas em Jaraguá do Sul, hoje respeitáveis senhoras
da sociedade local, onde ainda continuam a desfilar o brilho
de suas personalidades.

No dia 30/1 O, as bruxinhas e bruxinhos do .

Yázigi invadiram o Baependi para comemorar

o Halloween.

Bruxos também têm cidadania. Para

participarem da festa eles trouxeram brinquedos
para crianças carentes. E a parceria Yázigi
International e Rotary Club Pérola Industrial
distribuíram os brinquedos para o Centro de

Educação Infantil Waldir Edson Theilacker, no
Bairro Jaraguá 84, do município de Jaraguá do
Sul.

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

Tio Eugênio
Jacob da Silva

"Seu" Victor, ou melhor, "seu" Eugênio, eu nasci no Município de Brusque, neste Estado, em 9-6-1919, filho de
Eusébio da Silva e de Alminda Martins, e não tenho os dados do meu registro de lá. Mas €stou recordando que tomei
a comunhão aos 12 anos, aqui na Matriz de Jaraguá, na antiga igreja do morro - Santa Emília -, com o padre Alberto
Jacobs. Aos 18 anos fui crismado em bonita cerimônia de que tomou parte o bispo de Joinville, dom Pio de Freitas,
tendo como padrinho João Sanson, que mais tarde viria a ser meu sogro.
Meus pais eram lavradores, plantando milho, feijão, arroz, aipim, e tinham criação e moravam numa casa de

madeira, janelas de pau e lamparina de querosene. As 'sobras eram vendidas aos comerciantes. Mais tarde venderam
a propriedade e vieram arrendados para terras de Batista Olinger, na Ponta Comprida, no atual Município de

Guaramirim, plantando a mesma coisa, durante 4 anos. Viemos para a !Iha da Figueira, em Jaraguá, para as terras de
Laudelino de Oliveira, dividindo a colheita na base de três partes, duas para o arrendatário e uma para o proprietário.
Tempos depois papai faleceu; quando eu tinha 8 anos, e a mãe, com seus seis filhos, continuou o arrendamento.

Quando tinha II anos, mamãe casou com José Pereira, cunhado de Laudelino, e fomos morar no Itapocu, onde tinha

um balsa e hoje tem ponte, na BR-I O I. Como ambos eram viúvos, vieram os seis filhos da mãe (no bom sentido) e

quatro do padrasto, e lidava-se com açúcar, engenho e plantava-se cana-de-açúcar. Desse casamento houve mais uma

menina, de nome Maria Pereira.

Resultaram, então, ll filhos: João, Juvêncio, Isaura, eu, Evelina e Infância. Do padrasto: João, Batista, José' e
Donaria. Do 2° casamento, Maria. Errata - No capítulo LXXXIX, contando o episódio do nascimento de Schiochet,
não foi Ivo, e sim Francisco (Chiquito). Voltaremos. Até a próxima.

,

Palavra de imperador
Fernando de Almeida, empresário teatral, havia mandado vir da Europa uma companhia dramática, que aqui

chegou em 1829, no diamesmo em que falecia esse empresário. Abandonada a companhia, os artistas lastimavam
se por toda parte, como um rebanho que tivesse perdido o pastor. E era um desses' atores que se queixava, quando
ouviu, de repente:

- E não estou eu aqui?
Era Pedro I, o qual, nesse mesmo dia, nomeou uma comissão para dirigir oficialmente a companhia.

Henrique Marinho - "O Teatro Brasileiro", página 53

Sexta-feira, 4 de dezembro de 1998

PROJETO HISTÓRIA ORAL

Formação histórico cultural

Pela união de esforços entre a

Prefeitura de Jaraguá do Sul, através
da Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer, onde se envolvem o

Museu Municipal Emílio da Silva, o

Arquivo Histórico Eugênio Victor

Schmöckel e a Fundação Educacional
Regional Jaraguaense, através da .

Coordenação de Pesquisa e Extensão,
realizou-se na noite de 26-11-98, no
Salão Nobre da Ferj, a cerimônia de

entrega de certificados pelas alunas da
6' fase de Pedagogia, que entre

vistaram as seguintes pessoas:

Hildegard Kaesernodel, Ida Schmidt

Siewerdt, Maria Janssen Breuel, irmã
Bárbara Pauli, Wem,er Siewerdt,
Alídio Floriani, Henrique Wolf,
Amazilda da Costa Bastos, Hilária
Moretti, Oscar Carlos Otto Nagel,
Eduardo Frank Wilhelm, Sílvio
Bortolini e José Watzko.

É relevante lembrar a importância
do projeto de resgate da memória

jaraguaense, que no ano passado teve

início, entrevistando personalidades,
tais como: Aurélia Henschel Dorn
busch, Álida Vitória Grubba Rudge;
Cassilda Verbinen Freiberger, Eggon
João da Silva, E. V. Schmöckel,
capitão Ferdinando Piske, dr.
Fernando A. Sprigmann,Lauro Braga,
Hilda Baumann, o ex-prefeito Joa

quim Piazera, Loni Emmendoerfer e

dr. Waldernire Mazurechen, quando
se homenageou, também, a sra.

Carmen Piazera Breithaupt, pela sua

con-tribuição na realização do projeto
que testemunhou o desenvolvimento
da sociedade jaraguaense, de cuja
nominata, infelizmente, registra
entrevistada que já não se encontra

entre nós.
Coordenaram este projeto,

pela Prefeitura de Jàraguá do Sul,
Alcioni Macedo Canuto, Claudia
Maria Costa Corrêa e Egon Lo

tário Jagnow. Pela Ferj: Carlos
Cesar Hoffmann e Marisa Tensini
Kaufmann.

Qi��!!�ª:�:���§9P;íi/;
SETOR MATRIZ

NOSSA MENSAGEM

Produzi frutos que provém vossa conversão
Todo povo é convidado a fazer o serviço de preparação. Essa preparação

consiste na conversão, que deve ser vista e sentida em frutos concretos.

Não adianta só boas intenções, mas são precisos atos concretos que mostrem

a conversão.

No evangelho de Mateus (3, 1-12) ele usa a imagem do agricultor que
prepara o terreno, buscando frutos. O plantio exige tirar a erva daninha e

queimá-Ia. Os cereais iam para a eira, lugar plano e firme, onde eram

malhados e trilhados. Separando o trigo da palha, limpava-se a eira com

fogo. A imagem tirada da lavoura sugere um tempo de limpeza do coração,
para quepossa ser um terreno bom ql!.e produza frutos. Sugere ainda despojar
se daquilo que não presta, para ser fruto bonito e limpo para Deus. Temos

ainda a imagem do lenhador que, com o machado, vai até a raiz das árvores.

É preciso fazer-morrer a árvore que não presta e não se contentar com uma

conversão meramente superficial. É preciso ter profundidade e não ser

superficial diante de Deus que vem.

Apoio:

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

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

SÁBADO
19hOO - Matriz

l7h30 - São Luiz
17h30 - Rainha da Paz

TAFAC . TAVARES
F. F. COML. LTOA.

Assessoria Comercial

DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

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

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110
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Lixo EMocioNAl
dEVE SER nrciclado

Existe um lixo emocional: ele é

produzido nas usinas de nosso

pensamento, enquanto crescemos

interiormente. São emoções que

passaram por nossa vida e nos

ajudaram - mas que não têm mais

utilidade. São sentimentos que foram
importantes no passado - não no

presente. São recordações de dor que
nos amadureceram - e que agora não

servem para nada.

Não podemos carregar este lixo: ele

foi feito para ser jogado fora.
E, no entanto, apegados aos nossos

sentimentos antigos, ficamos com pena
de deixá-los. Enchemos nosso porão
espiritual com uma confusão de
memórias inúteis, que ofuscam as

nossas lembranças importantes.
Não procure sentir coisas que você não

está sentindo mais. Não procure ser

como você era. Você está mudando -

permita que seus sentimentos lhe

acompanhem.

. 9lultls de cyogtl
com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da VidaYF

1!! AULA GRÁTIS
Rua Emílio Stein, 300'" - Centro

(Rua do Edifício Carvalho)

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

ZYS

- No que o "yoga" tem me ajudado?
- Melhorei minha saúde em que aspecto?

.

- Que mensagem deixaria para as pessoas sobre o "yoga"?

Nome: Leonora Klein

Profissão: empresária
Data: 14/10/98

O yoga tem me ajudado a sermais calma, mantendo
o equilibrio. Minha saúde melhorou principalmente
na eliminação de gripe (três anos de prática sem

ela). Para mim, sinônimo de yoga é "saúde". Saúde

para o corpo e para o espirito. "Energias positivas,
fazem-nos transformarproblemas em desafios".

Viver o momento presente.

• • • • • • • • •

Reserve já sua vaga para 1999!!!

Aulas a partir de 2 de março.
Inscrevendo-se este ano, estará isento de

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

conosco pelo fone/fax: 372-1141

Esperamos por você ...
A

NAMASTE.

Advocacia

MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcalto e

Rafael Jonatan Marcat!o

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020-901

FARMÁCIA PARANÁ
ME.DICAMENTOS

COM 20%
DE DESCONTO

Rua Bernardo

Dornbusch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069 ;�� l

Jaraguá do Sul

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

Kill. Kastrup &

� Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo
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E NATAL
(jF o clima de Natal já está

presente ein Jaraguá do Sul.
Nas ruas, praças, empresas,
escolas e residências a

iluminação natalina vem

proporcionando um

belíssimo visual. Com a

ajuda do calor, muitas
famílias têm deixado de
assistir a cada vez mais

desinteressante programação
da TV brasileira para
apreciar a iluminada
iniciativa, que merece os

aplausos de toda a

comunidade jaraguaense.

PROGRAMAÇÃO
NATALINA
(jF Dentro da

programação natalina da
Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Lazer,
destaque para a

apresentação da Banda

Marcial do Colégio Divina

Providência, dia 5 (sábado),
às 20 horas; Banda Tom
Natural (Joinville), dia 6

(domingo), às 19 horas;
recital dos alunos da Scar,
dia 7 (segunda-feira), às 20

horas; e a apresentação da
AADAV (Coral Cantando
com as Mãos), dia 9

(quarta-feira), às 20 horas.

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

Todas as apresentações
terão como local a Praça
Ângelo Piazera, no centro
da cidade. Já no próximo
dia IQ (quinta-feira), a

partir das 20h30, acontece,
no Colégio São Luís, o
"Auto de Natal do Colégio
Marista São Luís", que em

outros anos atraiu um

grande número de pessoas
devido ao belíssimo

espetáculo de som e luzes.

�,

BADERNEIROS
(jF Apesar de toda a

beleza que proporciona, a
decoração natalina de

Jaraguá do Sul vem sendo
destruída por baderneiros
de plantão que, além de não

conhecerem o real

significado do Natal,
colocam por água a baixo o

trabalho exemplar de
pessoas dedicadas e

comprometidas com o

embelezamento da cidade.
Lamentável!

,

CAFE
CONFUSÃO
(jF Lindas garotas de

Jaraguá do Sul, Blumenau,
Joinville, Itajaí, São Bento
do Sul, entre outras cidades
da região, participam

amanhã (5), no Café

Confusão, da escolha da

Garota Bali Hai, na qual a
vencedora receberá uma

passagem para Porto

Seguro (BA). Durante a
noite, intitulada Bikini
Contest, haverá
apresentação e distribuição
do fa/der Bali News, cujo
conteúdo principal são as

fotos de garotas e garotos
que freqüentam as noitadas
do Bali Hai. No jung/e
(área externa), a banda
joinvilense Jardim Elétrico
estará detonando vários
sucessos do pop/rock. Na
compra do ingresso
antecipado (Som
Mendonça), serão entregues
adesivos exclusivos do
Café Confusão. E durante a

noite, haverá distribuição
de bônus para o Bali Hai

Summer Club, de Piçarras.
A festa promete!

NA SCAR
(jF Com adaptação e

direção de Sandra Baron,
alunos iniciantes da Scar

apresentam neste sábado

(5) ,e domingo (6), a partir
das 20 horas, a peça "A

vida como ela era". Uma
comédia que fala da
história da humanidade,

desde a criação do mundo
até o nascimento de Jesus.

Ingressos: R$ 2,00 (com
bônus) e R$ 3,00.

ENCONTRO
(jF Colunista Moacir
Benvenutti e Prefeitura de
Balneário Camboriú
realizam neste final de

semana, no referido

Município, mais um

encontro estadual de
colunistas sociais. Recepção
no Camorra Bar,
apresentação das

potencialidad:s. turísti<ts do
famoso balneano, palestras,
jantar com homenagem aos

colunistas, entre outros,
constam na,programação do

encontro.

MEIN BIER
I ANO
(jF Cerca de 1,5 millitros
de cerveja artesanal estarão
sendo distribuídos na grande
festa do primeiro aniversário

da Cervejaria Mein Bier, que
acontece nesta sexta-feira

(4), a partir das 22 horas, na
Av. Atlântica, 4450, em
Balneário Camboriú. Banda
Estatura Mediana, de

,

Brusque, e Dj Marinho serão

os responsáveis pela agitação

QUICK
DOG

DISQUE-LANCHE
371-5309

sonora. Os parabéns da
- Coluna Expressão à

simpática equipe da Mein
Bier.

APAGANDO
VELINHAS
(jF Jean E, Pirmann Dias,
fã incondicional da Banda
U2, reúne grupo de amigos,
neste sábado (5), no galpão
de festas do Parque
Malwee, para comemoraçã
do seu aniversário. No

'

convite, destaque para uma

interessante observação:
"Penetra só se for mulher",

IRON MADEN
EM CURITIBA
(jF A ex-banda do
vocalista Bruce Dickinson,
a inglesa Iron Maden, que
acaba de lançar o CD "Vir·
tual II ", e o grupo alemão

Helloween, são as

principais atrações da
finalíssima do Sko/ Rock

98, que acontece neste

domingo (6), na Pedreira
Paulo Leminski, em
Curitiba. Subirão ao palco,
também, as bandas

nacionais Pavilhão 9,
Raimundos, Bootnafat,
Resist Control e os grupos

Fone: 37()"1703
Filmagens & FotografiOS
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Classificados do CP 37�O-7919
E REGIÃOJARAGUÁ DO SUL
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io

/

CRECI 1583-J

\t:N:lAS

,
CASAS

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

+ sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e garagem· R$ 210.000,00· aceita apto.
em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.

103· Casa em Barra Velha com 3 quartos- alvenaria- R$ 20.000,00
104· Casa num terreno de 1.50Om' no Molha próx. Prefe"ura· R$ 55.000,00
106· Casa de alv. r) 4 quartos + 1 banheiro > Entrada Rio da Luz- R$ 50.000,00
107· Sobrado em Ouritiba- PR· R$ 40.000,00· Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do
su- SC

108· Càsa em Guaramirim r) +Oll- 400m'+ 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv·.' R$
130.000,00· Troca por apto. com 3 quartos em Jaraçuá- ideal pl clínica ou rsstaurants
109· Casas geminadas na Tifa Blaezer. em alvenaria R$ 18.000,00 ent. .. 21 x R$
195,00
110· Sobrado em alv. num terreno r) 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.
113· Casa de madeira no João Pessoa- R$ 12.000.00

1,

Ie

r·

114· Casa em alvenaria Jguá Esquerdo r) 1 suíte + 2 quartos- toda murada . 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$13.500,00
+ 5· anos de,financiamento.
202 • Instalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensílios necessários para
funcionamento- R$ 60.000,00
205 • Apto. "Cond. Amizade" • com 2 cuartos- entro R$ 15.000,00 + financiamento

206· Apto. "Cond. Amizade", 3 quartos, entrada de R$ 13.000,00 + fin'anciamento
208· Apto. "Residencial Tulipa", em construção, ent. R$ 24.000,00 � parcelas
209 • Ap. Ed. Virgínia com 1 quarto- Centro- En!. R$ 20.000,00 + financ.

212· Apartamento "Ed, Sta. Terezinha" Centro- r) 1 suíte + 2 dann. + dep. emp. ·comp.· 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 Balneáno Camboriú.
214· Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos bhiodini" com 83m'

215· Ap. r) 1 suíte + 2 quartos no "Edifício Argos" • R$ 46.000,00 de entrada + finànciamento,
aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 • Terreno na Rua Victor Meirelles, no Molha r) 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· Área de 440.000m' em Santa Luzia- R$ 90.000,00
304· Terreno na Marechal Deodoro r) 1.930, 18m'· R$ 380.000,00· parcelado
305· Terreno em Guaramirim na R. João Butschardt próx. do Hospãal
306· Chácara no Rio Cerroc/ 75 margas, r) água, palmitos e árvores nativas- R$ 70.000,00·
negociável
308· Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra- R$ 19.000,00 à vista
309· Terreno no Lot. "Camposampiero"· R$ 14.000,00 entr.+llxde R$ 345,00

310,- Terreno na Praia de ttaçuaçu- S. Francisco do Sul com 726m'· Beira Mar- R$60.ooo,00
311 • Lote cl538m'. próx. Faculdade- R$ 8.500.00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$250,00
312· Terreno na Walter Marquardt com 660m', cf�2m de frente pi asfalto- R$ 30.000,00
313 • Chácara no Poço Dantas com 1 03.ooom' , R$ 25.000,00
314· Área de 165.000,OOm' na localidade de Ribeirão Ama- R$ 70.000,00
316· Área de 7.066m', sem benfeitorias. Vila Lenzi- R$ 40.000,00
317· Fazenda no Rio Molha r)1.300.000m'· c/casas, lagoas, gado, minhocário, etc.• R$
350.000,00
318· Terreno de esquina na Rua Aloísio Boeing com 546.60m' de área· R$ 32.000,00
319· Terreno na BR·280 JguálCorupá r)9.627m'· R$16.000,00
320- Terreno r) 1.840m' no alto da Henrique Marquardt· R$12.000,00

Mário Vieira
COM. DE MADEIRAS E TERRAPLENAGEM LTOA.

I

COMÉRCIO MATERIAIS CONSTR'UÇÃO - TUBOS E AR�EFATOS DE
CONCRETO - SANEAMENTO - SERViÇOS - COMÉRCIO DE

MADEIRAS - TRANSPORTES ROD.OVIÁRIOS - CARGAS - SERViÇOS
DE TERRAPLENAGEM E LOTEAMENTOS

Fon�: (047) 372-1675 - Fax: 372-3919
Rua Joinville, 1583 - Jaraguá do Sul - SC

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 f4:30 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:
l° - Prestação de contas referente ano de 1998;
2° - Eleição nová diretoria para o biênio de 1999/2000;
3° - Assuntos diversos de interesse dos associados.

Jaraguá do Sul, 27 de novembro de 1998

Presidente Elmo Mathi�s

C:OIVIPRA - VENDE -

ALUGA - ADIVIINISTRA
RuaPad'ePedro Francken,65-Centro
FoneIFax: (Q47)372-3412-QOO17�
CONSULTE-NOS SOBRE

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTOA, OUTRAS OPÇÕES
, \

Ref. 1409 - Casa alv, cl 70m2 - Bairro Nova Brasília - cl 2 dOnTI., I bwc, dernais dep. - R$ 23.000,00 +1 Financ.
360,00 pl mês - CEF

•

ReC. 1410 - Casa madeira - Centro· Próx. Estofados Krause - terreno cl 789,90m2 - R$ 35.000,00
ReC.2191 . Terreno cl 10.080m2 - Centro - ao lado Recreativa Marisol - R$ 380.000,00
ReC. 2192 - Terreno plano cl 4.658m2 - Ótimo pl Indústrias - frente para asfalto - à 950 metros da Rua Joinville - R .

.

Manoel Francisco da Costa- R$ 95.000,00
ReC. 2193 - Terreno na Barra cl 825,80m2 - frente para Rua P. Alberto Schneider - próx. Malwee Malhas - R$
22.000,00

,
!.

Ref. 2194 - Terreno plano cl 408, 15m2 - Rua Anna Tecila Ferreira - cl asfalto - Lot. Dona Inês - Jardim São Luis - R$
11.000,00

'

ReC. 4111 - Apto. novo Ed, Misione - Balneário Camboriú - cl vista para o mar e elevador - apto. cl 145,50m2 - Rua
140 I . cl I suíte + 1 dorm. cl garagem - R$ 67.000,00 .

Ref. 4112 - Apto. no Ed. Verona - apto. térreo - cl garagem - cl 2 dorm. - C'zerniewicz - cl 74, 15m2 - R$ 25.000,00
quitado.
Ref. 4079 - Apto. central, cl 240m2 - semi-novo - Ed. Itália - ótimo acabamento, cozinha e bwc, sob medida, cl
hidromassagem e acabamento em granito, totalmente cortinado - cl 1 suíte + 2 dorrn. - R$ 75.000,00 + saldo a

negociar.
Ref. 5009 - Sala comi. cl 103,53m2 - Centro - sala 604 - 6° andar - Centro Empresarial Market Place - cl elevador

panorâmico e garagem - R$ 27.000,00
.

ReC. 1411 - Casa alv. Czerniewicz - Próx. Colégio Alberto Bauer - 1 suíte + 2 dOnTI. salão de festas, demais dep. -

terreno.c/ 373, 10m2 - R$ 78.000,00
ReC. 4113 - Apto. no Ed. Riviera - apto. 103 - Centro - Próx. ao Beira Rio Clube de Campo - cl 170,90m2 - I suíte
+ 2 darm. dep. empregada, sala jantarlestar, cozinha/copa e demais dependências - R$ 70.000,00 (quitado)
Ref. 1412 - Sobrado cl 2�Om2 - Lot. Champagnat - 3 suítes - em construção, projeto moderno - R$ 135.000,00
Ref. 1414 - Casa alvo - Centro - R. Florianópolis, 125 - cl 3 dorm, bwc, sala estar, copa/cozinha, lavanderia, garagens
2 aut - R$ 76.000,00
Ref. 2195 - Terreno cl 560m2 - Lot. Campo Sampiero - R$ 17.500,00 + 21 parcelas
ReC. 2199 - Terreno cl 729m2 - Próx. trevo Weg, II - lugar altn- plano - R$ 33.000,00

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

321· Terreno na rua José Teodoro Ribeiro· r) 510m'· R$25.0IJ(),00
322· Terreno na Rua Goiás- na Vila l.enzi- com 561,34m'· R$ 12.000,00· negociável
323· Terreno r) 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues"· Vila Rau- R$ 7.500:00
324· Terreno r) 448m'· Jaraguá Esquerco- Entr. R$ 3.000,00 + parcelas
325· Terreno no Lot. Dona Juliana com 599,88m'· R$ 21.000,00· aceita carro
326 • ChácaraiGuaramirim no Rio Branco a 1 km do- asfalto, com 27.000,OOm' • R$

12.000,00
327· Terreno no Czerniewcz r) 435m'· R$ 11.000,00
328- Terreno com 88Om', 'com 670m' de área construída, Rua Emílio Stein.

329· Lote nas prox. do Charnpaqnat r)615,35m'· R$ 25.000,00
330· Terreno em Guaramirim r) 1.101m' de esquina- no centro- R$ 70.000,00· aceita
caminhão no negócio.
331 • Lote na Figueira r) 304,50m', final da Ru� Rio G. do Norte· R$ 10.000,00

I

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOStÇÃO PARA ADMINISTRAR E ZELAR

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

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

402 • Sala comercial Av. Getúlio Varças- 1" 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 esq/Leopoldo Malheiro

405 • Sala comI. r) 45m' . Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala com. r) 150m', pró•. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czerniewicz

407· Sala comI. na Rua Joinville próximo ao Portal- R$ 130,00
408· Casa em alvenaria com 3 oormäónos no Centro- R$ 450,00
409 • Apto. r) 3 dormäórlos na Venâncio da Silva Porto- R$ 350,00
410· Apto. com 2/3 quartos "Ed. Ender" • Rua Joinville

411 • Casa em alvenaria ri 4 quartos, 2 bwc, 2 garagens· Santa Luzia- R$ 200,00
412 • Apto. no "Isabela" r) 1 suíte + 2 quartos e com linha teletônica- R$ 450,00
413· Sala comi. ri 100m' r) divisórias formando 5 salas no centro- R$ 400,00
414 • Apto com 3 dormitórios na Epítácio Pessoa- RS 300.00
415· Casa de madeira no bairro Ana Paula IV· com 3 quartos· R$ 180,00
416· Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa- ótimo ponto cornercial- R$ 350,00
417 • Casa em alvenarta com 1 suíte + 2 qtos na Rua Campo Alegre - R$ 440,00
418· Galpão Industrial na Rua Francisco de Paula com 500m' (novo)· R$ 800,00
419· Apto. com 3 darm. + dep. deempreq, na Rua Felipe Schmidt • R$ 390,00
420 • Apto. com 2 dorm, em cima Calçados Beber- R$ 370,00
421· Salas comerciais com 120m'e 150m' na Rua José Ernmendoerfer- próx. Weg I

422· Sala comI. r) 47m' na Walter Marquardt, frente do correlo- R$ 280,00
423· Apto. com 4 quartos, no centro- 1" andar· Rua João Picolli

424 • Salas conjugadas no Ed. Domingos Chiodini • Centro- r) rnobflia- Ótima para
consultório ou escritório.
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INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance .do seu Futuro
/

Fone: (047) 37�-2117
RuaJoãoPicolli,l04
JaraguádoSul-sc

E-mail: http://www.imoveis.net/inter

* Casa em alvenaria com 220m2, terreno
com 1.084m2 (34x31).
Rua: Julio Tavares da C. Mello (Centro)
Preço: R$ 110.000,00

* Casa alto nível, com 350m2, terreno com

900m2

Rua Marechal Deodoro

Preço: R$ 300.000,00

I

IMOVEIS
COMPRA - VENDE ALUGA

CRECI8240

VENDA RÁPIDA E SEGURA
• Sobrado em construção no Renascença com área de 200m2 e terreno com 724m2. R$
70.000,00 negociáveis.
• 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 cfe alv. Valor R$ 20 mil
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor� 55.000,00 negociável (especial)
• Casa Guaramirim perto móveis Tironi com 270m2 semi-pronta com terreno de 420m2•
Valor R$ 20.000,00 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 central ótima localização com 300m2 e terreno de 700m2, valor 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis

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

localização.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.ÓOO,00 mais Financiamento.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. c/2 quartos no Rau - R$ 7.500,00 + R$ 11 B,OO 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 Univàle - 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 central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$BO mil.
• Terreno: ótimo terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo 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

OPORTUNIDADE ÚNICA
TERRENO DE ESQUINA C/1.557m2 NA

MARECHAL DEODORO, N� 1014

(DEFRONTE POSTO MARECHAL)
COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE

CONSULTE-Nbs SOBRE OUTRAS OPÇÕES.
TEMOS FINANCIAMENTO BANCÁRIO - 372-1347

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

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

Vende-se um terreno no

Condomínio Azaléia cl
778m2 plaino R$
35.000,00. Tratar 371-
7070.
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Barra Sul
-Imóveis

Vende-se 2 casas de alvenaria

novas, terreno com 450m2, 1
casa com 140m2 e outra com

76m2, acabamento classe A.

Valor R$ 98 mil. Tratar Rua

Paulo Benkendor], 215 -

Czemiewicz,

Vende-se filhotes de gato
Himalia com Persa.
E

.( di Tntrega tme lata.. ratar

372-2231.

Vende-se ou troca-se casa

em Balneário Camboriú

por terreno em Jaraguá do
Sul, aceito carro no

negócio. Tratar telefone
370-0173 à tarde.

Yende-se na Vila Lenri
terreno de 550m2 (murado)
cl 2 casas. Valor R$
16.500,00. Tratar 371-

'

6112.

Vende-se próx. daMarisol
terreno de 500m2 (murado)
R$18.000,00. Tratar 371-
6112.

Vende-se terreno 14x29 no
Lot. Champagnat - R$
16.500,00. Tratar 371-
6112.

Temoscasas para alugar
em vários locais. Contatos
370-4540_

FONE: (047) 372-2734
VENDE

TERRENOS

1 - Terreno cl 343,00m' (12x28,7), defronte a Ciluma, na Barra - 6x R$ 3.000,00
2 - Terrenos LaI. Ouro Verde. após a Malwee Malhas - 10% entradae saldoem atá 50x - R$10.000,OO
3 - Terreno cl 448,00m', LaI. Papp - Rua 541 - R$ 19.000,00
4 - Terreno cl 672,00m' (20x33,60), Laie n' 25, Condomínio Azaléias - R$ 21.000,00
5 - Terreno cl 3.480,oom', loteamento San Joseppe, Vila Nova - R$ 45.000,00
6 - Terreno cl 434,00m' - Residenciallmperador, bairro São Luis - R$ 11.000,004 parcelas
7 - Terreno cl 384,00m', Bairro São Luiz - R$ 3.000,00 enlrada + 20 x R$ 400,00
8 - 2 lotes com área total de 968, 12m' - loteamenlo Heriberto Enke, na Barra. Valor R$ 21 mil.

9 - Terreno cl 800,20m' - LaI. do Papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00
10 - Terreno cl 450,00m' - LaI. Versalhes IV - Bairro Amizade - R$ 15.000,00
11 - Terreno cl 383,62m', Lol. Werner Marquardl, na Barra - R$ 11.000,00 - até 4 parcelas
12: Terreno cl 673,58m' - Rua Bertha Weage, defronte Adagha, na Barra - R$ 20.000,00 - 50%

entrada - saldo parcelado - aceila carro até valor do lerreno.

13 - Terreno cl 462,oom' (14x33) LaI. Rosá, rua asfallada, na barra - R$ 12.000,00 em parcelas
14 - Térreno cl 390m' - Rua Martin Sthal, atrás do Forum, Vila Nova- Valor R$ 29.000,00
15 - Terreno cl 329,oom' (14x23,50) - R. Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$13.500,00 aceilacarro
até R$ 8.000,00

S(TIOS
1 - Sílio cl 62.500,00m', Tifa Rapp, oistants 3,5OOmls da Malwee - R. Exp: Arnoldo Hornburg cl casa
de alvenaria cl 150,00m' e do caseiro em alv. cl 50,00m', piscina cl 77,OOm', água natural - aceita
outro imóvel no neqöcio - R$ 30.000,00
2 - Sílio cl 267.500,00m', edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com peixe
(Iilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças (Je gado, cl 190.000,00m' de pastagem, localizada
Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com cavalinho,
caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00
3 - Sítio cl 62.500,00m', sendo 16.000 de área plana, cl rancho de 100,00m', churrasqueira, 15

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

CASAS
2 - Casa em alvenaria cl 192,00m', terreno com 800,00m' (20x40), Rua Angelo Rubini, 1.030, Cenlro
da Barra - R$ 110.000,00 - aceitaoutro imóvel como parte de pagamento.
3 - Casa madeira cl 138,00m', lerreno 429,00m' (16,60x25,80), Rua Pastor Albert Schneider, na

Barra, defronte Super Frilzke - 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', terrenocl 3.986,00m' (41x97) na Rua Waller

Marquardl- R$ 200.000,00 - aceila outro imóvel até R$ 80.000.00 (sendo uma casa cl lerreno cl até

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

LOCAÇÃO
1 - Sala comercial cl 33,00m', Rua Angelo Rubini, 1197 - R$ 200,00
2 - Sala comercial cl 50,00m' - Rua Angelo Rubini, 1256 - ao lado da Igreja �a Barra - R$ 270,00
3 - Sala comercial cl 36,00m', Rua Ângelo Rubini, 972 - R$ 270,00
4 - Sala comercial cl 34,62m' - Hua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00
5 - Sala comercial cl aproximadamenle 30,00m' - Rio da Luz I, próx. Nanele Malhas - R$ 120,00
6 - Sala comercial cl 120,00m' - Rua Waller Marquardl, próx. Carrocerias Argi - R$ 250,00
7 - Apartamento térreo, cl 3 quartos, garagem e demais dependências, próx. Tritee, na Barra - AS

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

180,00 I

10- Apartamenlo cl 3 quartos, garagem e demais dependências. Rio Cerro, próximo Nanete Malhas
- R$ 250,00
11 - Apartamento cl 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia - R. Egídio Busarella, na Barra' AS

150,00
12 - Apartamenlo c/2 quartos, 92,00m', garagem, Ouro Verde - R$ 230,00
14 - Casa de alvenaria cl 2 quartos e demais dependências - LaI. Hanemann - R$ 170,00
15: Casa de alvenaria (meia água), c/2 quartos, garagem, LaI. papp, na Barra - R$180,00
16 - Casa de alvenaria cl 3 quartos, murada, LaI. Rasá - R$ 280,00

..

18 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem e demais dependência, Rua Verônica D. Rasá, na Barra
- R$ 250,00
19 - Casá de alvenaria cl 2 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 cl 3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra - R$ 180,00
23 - Casa de madeira cl 2 quartos, garagem, Rua Luiz G. Ayroso - Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00
24 - Casa alv. 3 qtos, bwc com hidra, garagem para 2 carros - Rua 585, na Barra - R$ 350,00
25 - Galpão em alvenaria cl 260,00m' - Rua Luiz Salier, na Barra - R$ 600,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
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MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

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

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
'Terreno com 324m2 - Lot. REICHOW - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 10.000,00
(negociável, aceita automóvel, caminhão F-4.000 elou 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 madeira - 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

srno
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

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

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados �

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

e o saldo em até 36 vezes

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

TELEFONE PREFIXO 376
AVIÁRIOS
2 aviários para serem retirados do local (elou 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"

I 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.

/.Â Lar Imóveis
(J� Av. Mal. Deodoro, 583 - sala 1

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

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

Casa de alvenaria cl 146m' na Rua Francisco de Paula

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

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m'

Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m'

Terreno no Lot. Divinópolis, Ilha da Figueira cl 397m'

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

Terreno na Rua Alphons Maria Schmatz cl 630m', Centro - Schroeder

Terrenos financiados com parcelas de um salário mínimo, no Lot. Vicenzi
e Gadotti, Bairro Santo Antonio

Chácara em Três Rios do Norte cl 23 morgos, 2 casas, água e luz

Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 morgos, água e luz

Chácara em Rio Molha cl 30.000m', aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

RUA ANGELO SCH/QCHET, PRÓX. AO F;JEIRA RIO

APARTAM�NTO - 2 QUARTOS
(1 suíte)
churrasqila
parcela'

APARTAMENTO! 3 QUARTOS
,,(1 ",suíte) e dell}ª!9 gep. - sacada cL

.

.de R$ 35.500,00 +

APTOS EM CONSTRUÇAO'
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malhe.iro
- Apto. c/1 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partirde R$ 7.855,43 + parcelas
a partir de R$ 678,42 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m', temos disponiveis apartamentos n" 301,302,501 - Entrada + parcelas de condominio de 3,65 Cub's (R$ 1.569,00) por mês
Edifício Tower Center - Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baralto
- Apto. cl suite + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n" 1001 c/241 ,20m' - Entrada de R$ 28.169,66 + assumir parcelas de condominio de 2.520 Cub's (R$ 1.083,44)
- Apto. cl suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
n" 1104 c/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. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m' - R. Bernardo Dornbusch, 1678 - R$ 150.000,00
- Casa de campo em alvenaria cl 250,00m2, ótimo acabamento. Terreno c/5.000,00m2c/2Iagoas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 21 O.ObO,OO
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença
- Casa com 192,00m2 - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 70.000,00
- Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m2 - Rua Max Wilhelm - R$ 85.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria cl 125,00m2, num terreno de 945,00m' - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou·troca por
casa mais central
- Ed. Dianthus - Rua Marína Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 c/225m' - suite + 2 quartos, sacada cl churrasqueira; dep.
empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 120.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m' + mezanino, num terreno cl 450,00rn2 - R. Ferdinando Krueger sln", lote 132� R$ 26.000,00
- Casa de alvenaria c/103,00m2 - 36,00m', num terreno de 872m' - R. João Planincheck, 953 - R$ 65.000,00

TERRENOS
- Terreno cl 350.m' - Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr'- R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
- 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00
- Terreno c/616,00 m' - Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol- R$ 50.000,00
- Terreno cl 420,00 m' - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m' - (20.000,00m2 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 FelipeMussi (Ruada Petrobrás), a 300metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00,
corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 510,00m' - 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 4.200,00m' - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos cl 900m2 - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada

LOCAÇAo/APTOS/CASAS/SALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, cl suite + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep. (sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de festas e piscina.
- Sala com mesanino Av. Marechal Deodoro, Edifício Florença
- Salas comerciais em diversos locais
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - R. 25 de Julho, 170 - Ed. Alberto Marangoni
- Apto. c/2 quartos, sala/copa, cozinha e banheiro - Schroeder, em frente à Neki Confecções.
- Apto. c/2 quartos e demais dep. - Rua Antõnio 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. c/2 quartos e demais dep. - R. Leopoldo Malheiro
- Apto. c/3 quartos e demais dep. - Edif. Vila Nova - após ponte do Beira Rio.
- Apto. c/3 quartos e demais dep. - Prédio do banco Bamerindus.

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

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

CELULAR 973-5097
GREGI 1762·J

VENDE
Ref. 01·3 - Casa alv.: 165m2, 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha,'área de serviço, dispensa, garagem
- Vila Nova - R$ 75.000,00

R�f. 025 - Casa alv.: 98m2, 2 quartos, sala, cozinha,
2 bwc, área de ser-viço -e garagem - Jaraguá
Esquerdo - R$ 24.000,00
Ref. 042 - Casa alv.: 75m2, 3 quartos, sala, copa,
cozinha, 1 bwc, dispensa, área de serviço, 2

garagens, churrasqueira, Vila Nova - R$ 55.000,00
Ref. 070 - Casa alv.: 175m2, 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, área de serviço, dispensa, 1 bwc,
garagem, churrasqueira + edícula - Jaraguá
Esquerdo .. R$ 61.500,00
Ref. 066 - Terreno: 15x30 = 450m2 - Bairro Amizade
- R$ 10.000,'00
Ref. 082 - Terreno: 13x59 = 767m2 - Lot. Satler -

Barra do Rio Cerro - R$ 14.000,00
Ref. 100 - Terreno: 75x83 = 6.225 - Barra do Rio

Cerro, próx. Salão 25 - R$ 30.000,00
Ref. 168 - Terreno: 13x24 = 312m2 - Res. Hard -

Entrada + 60 x. À 'vista R$ 8.500,00

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, 3;W - Bairro ilha da Fígueira - R$ 60.000,00 -

Aceita carro.

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno cl 322m2. Distante 3Ómts. da praia, no Balneário de
Ubatuba (REGIÃO NOBRE) - R$ 50.000,00 - aceita carro.

Terrenos: ,

Terreno cl 1.7oom2 aproximadamente, Rua particular (prolongamento da Rua 223 Max

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

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

'

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

CASAS
- Casa mista localizada próximo a TRITEC, lateral da Pastor Schneider, com 60m2. Terreno 14 x 28 - total
de R$ 15.000,00 - acei ra-se carro.

.

� - Casa mista nova Residencial Miranda, lateral da Rua Bertha Weege, com 80�2 Terreno 13 x 25 - toda
murada· R$ 19.000,00 - negociável.

; - Casa mista na lateral da Rua Francisco Hruscka, com 70m2. Terreno 20 x 26 - R$ 15.000,00 - negociável
,

- Bairro Jguá Esquerdo.
- Casa de alvenaria na lateral da Rua José T Ribeiro, entrada R$ 24.000,00 e assumir parcelas junto a

CEF - Negociável.
- Casa na Águas Claras - Ilha da Figueira de Alvenaria com 70,oom2• Terreno 15 x 30 - R$ 15.000,00-
Negociável.

: - Casa de madeira na Rua Campo Alegre !lha da Figueira, terreno com 14 x 32 - R$ 18.000,00 - negociável
.

- Duas casas na Rua Campo Alegre uma mista e outra de alvenaria - terreno 15 x 35 - R$ 35.000,00 -

negociável.
- Casa na Ilha da Figueira com 280m2 - semi-mobiliada, com piscina, área de festas, garagem para 2

carros,5 quartos, salas, cozinha, copa, dispensa, churrasqueira, etc. Terreno 35 x 40 com água da nascente
, ou da Samae - R$ 125.000,00 - negociáveis - 60% em imóvel ou carro.

- Casa próximo ao Peão Farrapo (Rau), de alvenaria - terreno 14 x 30 - R$ 18.000,00 - negociável.
- Casa na Rua Conrado Riegel, no centro com piscina, quartos, churrasqueira, salas, copa, dispensa,
defumador, garagens, salão de festas, toda murada, terreno 15 x 40 - R$ 135,000,00 - negociável.

f
- Casa com 2 pisos próximo ao Urbano Franzner - bairro São Luiz - de alvenaria com I suíte- 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, garagem para 4 carros, dispensa, toda murada - terreno 15 x 28- R$ 85,000,00 -

negociável.
- Casa de alvenaria com 2 pisos ao lado do Fórum, com I suíte - 2 quartos, salas, cozinha, copa, lavanderia,
garagens para 2 carros, sistema de alarme, toda murada, terreno 14 x 26 - R$ 135,000,00 - negociáveis.

TERRENOS
- Terrenos na lateral da Rua Marina Frutuosocom 14 x 28 baldio - R$ 28.000,00

•

- Terreno defronte a Rua José T. Ribeiro com 465,00m2 - R$ 35.000,00 - negociáveis
- Terreno na Rua José Pavanello, Ilha da Figueira com 910m2 - De esquina, baldio - R$ 35.000,00 -

negociáveis.
- Terreno na Rua Campo Alegre - Ilha da Figueira - 15 x 30 baldio - R$ 18.000,00 - BARBADA
NEGOCIÁVEIS. .

- Terreno a 300 metros da Malwee - com l3,50'x 33 baldio - R$ 14,060,00 - negociáveis.

VENDE E TROCA

_ Terreno na Rua das Duas Rodas com 26,50 de frente - área de 91 0,00m2 - R$ 70l000,00 - negoviáveis
_ Terreno na Vila Nova próximo a Rainha da Paz - com 36 x 412 - R$ 85.000,00 - Aceita-se - imöveis
materiais de construção - negocia-se, etc.
- Terreno na João Franzner, bairro São Luiz - frente com asfalto - 14 x 27 baldio - R$ 14.000,00·
negociáveis:
- Terrenos no Renascência - próximo ao Rau - com asfalto baldio - a partir de R$ 15,000,00 - negociáveis
- aceita-se carro.

_ Chácara no Rio Molha com duas casas, terreno com 15.000012 com nascente de água - R$ 20.000,00·
negociáveis.

LOCAÇÃO
Apartamentos
- Apto. no Edif. Jaraguã, com 2 qtos, sala, coz, lavanderia, bwc, garagem - R$ 330,00
- Apto, na Rua José T. Ribeiro, próx. ao Colégio Holando Gonçalves, com 3 qtos, sala, coz, bwc, lavanderia,
sacada - R$ 280,00 nego
_ Apto. na Rua Leopoldo Manke, com: 1 suíte, 2 qtos, sala, coz, lavanderia, dependência empregada, sacada
- R$ 440,00 - neg,
Casa'
- Casa de alvo na Rua Frederico Todt - Amizade, com: 2 qtos, sala, coz, bwc, lavanderia, garagem - R$ 230,00
Galpão
- Galpão na Rua José T. Ribeiro, pröx. a ponte da Vila Lalau, com 285,oom2 (novo) com terreno com

1.025,oom2 - �� 800,00
I

Salas comerciais
- Sala na Rua Angelo Schiochet, defronte ao Beira Rio, com 68,oom2 - R$ 300,00 - neg.
_ Sala no Edif. Chiodini, com 62,oom2 com bwc - 10 piso - R$ 250,00
_ Sala comercial ao lado da PMJS, com 6O,oom2 - R$ 300,00 - nego

TERRENOSNOSLOTEAMENTOS
ALZIRA HARDT - Próximo a Mel. Lombardi
RESIDENCIAL MIRANDA,- Esl. Garibaldi

RESIDENCIAL VENO - Próx. Ceval
RESIDENCIAL SIEWERDT - Próx. Malwee

/

TEMOS LOTES SEM ENTRADA - VISITE-NOS E
CONSULTE NOSSAS PLANILHAS DE VENDAS.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO JaraguádoSul,4dedezembrode 1998

Atraente e rápido, 'o ruim é opreço
/Ao lançar o Xsara, a

Citroén preocupou-se em

fazer um carro pequeno
com características de

A versão

esportiva
chega aos

216 km/h e

tem ótima
estabalidade.
O ruim é o

grandes carrões,
garantindo assim mais

segurança e conforto para
os proprietários. Tudo isso

para abocanhar sua parte
na polpuda fatia dos
carros médios. O Xsara

conta, ao todo, com sete

versões, sem contar com a

recém-lançada perua.
A mais ousada e atraente

das versões é com certeza

a esportiva batizada de
Xsara Coupé 2.0 VTS.
Fabricado somente com

duas portas, o Coupé
junta o agradável estilo
com detalhes esportivos
como as belas rodas aro

15" com pneus 195/55. A
suspensão é visivelmente
mais baixa. Ela foi
recalibrada para deixar o

carro mais "colado" no
asfalto, garantindo ao

modelo um dos melhores
resultados em estabilidade.

Isso, é claro, acaba tirando
um pouco do conforto,
porém, quem compra um

carro esportivo sabe que
essa é uma das

desvantagens.
Por dentro, além dos

preço,
salgado
demais

bancos de couro, do teto

solar elétrico, do belo

painel, há os inúmeros

itens de série, que
garantem esportividade
com muita sofisticação no

esportivo que faz de O a

100 km/h em apenas 8,6
segundos. A velocidade
máxima é de 216 km/h,
tudo com muita segurança
e estabilidade, e na hora
de frear, não há sustor, !;i
que o Coupé é dotado di?
freios ABS de última

geração. Além disso, a

segurança passiva é outro

forte do modelo. Vem com

eir bags frontais e

laterais, carroceria com

estrutura reforçada por
um arco de reforço no

teto ligado às colunas.
O problema é que toda
essa potência e

tecnologia te-n um

preço. Mesmo com os

vários itens de série

(rádio com controle no

volante, ar
condicionado
automático, sistema
antifurto ligado à

chave, limpadores de

pára-brisas inteligentes,
entre outros), o preço

básico é salgado: US$ 36,7
mil. E com um preço desses,

há que se pensar muito
antes de efetuar a compra.

�OSfiPEÇfiSTD�
�EÇAS USADAS) Fones 376-0228

USAPEÇAS Comercial de' Peças Ltda. 376-1289

Cargae
Descarga
Remoções
em Geral
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CHEVROLET CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO
Capítulo II - Dos sistema Nacional de Trânsito
Seção II - Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 14° Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e ao

Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as' normas de trânsito, no âmbito

das respectivas atribuições;
II - Elaborar normas no âmbito das respectivas competências;
1II - Responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos

procedimentos normativos de trânsito;
IV - estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito;
V - julgar os recursos interpostos contra decisões:

a) das JARL;
d) dos órgãos e e'ntidades executivos estaduais, nos casos de inptidão

permanente constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica;
VI - indicar um representante para compor a comissão examinadora de

condidatos portadores de deficiência física à habilitação para conduzir veículos
automotores;

VII - (VETADO)
,

Vendo ou troco S-l O,
ano 95, gasolina.
Tratar: 371-7519.
Valor R$ 14 mil.

Vende-se Kadett GL,
motor 1.8, ano 95, por
R$ 9.500,00, aceito

carro de menor valor e

vendo moto CG Titan,
ano 98, por R$ 2.000,00

+ 17x de R$ 74,00.

Escort Hobby 94
Escort Racer 2.0 '96
Escort GL 1.6' 92
Escort GL impecável 89
Tipo 1.64 p. comp. + ar I CO 95
Uno ELX completo - ar 96

,

Goi CL 90
Parati 5 rn. (rernod.) 86
Kadett SL 91
Voyage Sport 93
Marajó SLE 89
Chevette cl rod. 11 92
Chvette DL 500 . 92
Pick-up LX completa 91
Corsa Wind 96
Santana GLS cl rodas 14' LL 90
Fusca 71
Kombi Furgão 92
Titan 97
Titan Okm
Today (consórcio) 97
XLR 125 97
Today 92

prata
verde met
azul perolizado
prata.
vermelho
azul peroloizado
branco
verde
azul met
prata
bege rnet.
azul met qas.
azul met gas.
azul met gas.
branca gas.
azul met gas.
azul qas.
azul met gas .

vermelha R$ 2.100,00
vermelha R$ 2.700,00
azul R$ 1.300,00 + 1 Ox de R$ 85,00
branca
vermelha I!!�P!III!�.�".

Veflde-se Monza SL, ( ,

motor 1.8, gasolina,
ano 93, com alarme, por

.

R$ 2.500,00 +

prestações de R$
285,00 tem seguro total,
até março 1 999 . Tratar:
373- 0701 com Angelo.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90

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

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

Fone: (047) 371-3504
Jaraguá do Sul - scLatoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

Vidro elétrico
para Gol
2 pts

R$ 190,00

Alarme Co
Controle m

R$
a Partir de

85,00

linha comlanterna . Pleta de
.

s e 'ar-.C,bié) com O,s lA.rteb/
e/etrôn,. regll/age._Ca e C I

-
."

o ocaç-grátis ao

Kits de auto

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

Equipamentos
de som para
automóveis Trava ele't ·

r'capara Golle
2

'fi orsa
Pts - R$ 704 Pts _ R$

,00
110,00
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FIAT

Vende-se Tempra Ouro,
ano 92, por

R$ 10.000,00 e vendo
fiat Uno SX, 2 portas,

ano 98, por
R$ 10.000,00.

Tratar: 973-8154.

Vende-se Fiat Fiorino,
ano 93, motor 1500,

gasolina, por
R$ 6.000,00,
aceito moto.

Tratar: 375-1515.

Vende-se Uno Mille
eletronic, ano 95,
motor 1.3, por

R$ 6.500,00 ou troca

por Gol 96/97.
Tratar: 371 -8608 com

Jacksom.

Vende-se Tempra, ano
95, 16 válvulas,

completo e vendo Fiat
Uno Sano 93, motor

1.5, gasolina.
-

Tratar: 371-2965.'
'

Vende-se Fiat Uno EP,
ano 96, 4 portas, com
alarme, único dono,
por R$ 8.800,00.
Tratar: 373-0798.

Vende-se Uno Mille, ano
92, por R$ 4.600,00.
Tratar: 371-7061.

DIVERSOS

Compramos carro acima
do ano 90 para revenda.
Tratar: 435- 1 723 ou 964-
7663 com Acácio.

IR? (fJ)!J[Jßu(fJ)
Veículos

370-2022

preta
azul

97

97

96

95

95

94

94

94

94

94

94

93

93

92

92

92

91

91

91

89

89

89

88

88

88

85

83

CARROS
vermelha

azul

Corsa super
Fiorino Trekking
RangerSTX
Parat i CL completa
Astra GLS completo
GollOOO

Escort cl rodas de liga leve

GollOOO

.branco

branco

vermelho
. verde

prata
verde

azul

grafite
azul

prata
azul

azul

!������.�.? �.��'. � .��. � .. � ���.� ·CORREIOm\ß0 POVO···················· �
�.

Vendo, Today,
ano 89, preta,
R$ 1.200,00.
Tratar pelo
telefone
370':'7919.

Venhapara
grande

plantão de
senJinovos

Pegue o CPF e o RG e passe na GP.

iii;"EDITÓ"
REtAMPAGD"

Escort hobby
CorsaWind completo
CorsaWind

Tempra
Escort L

Tempra 4 portas
GolGTi

Gol CL com rodas de liga
Escort GL

Monza 4 portas completo
Apolo GL com ar

Escort Guia

Goi CL

Prêmio CS 4 portas
Parati GL

GolCL 1.8

Elba

Uno CS

F-lOOO

cinza

branco

preto
azul

prata
bordô

champagne
verde

verde

branco

verde

bege
azul

88
94

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

M O TOS
CBX750

Today

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

seu veículo:

370-7919
370-8654
370-'7944

.

. 370-8649

Rua Walter

Marquardt, 1.855
Barra do Rio Molha
- Fone: 370-7901 /

370-7166CARROS NOVOS E USADOS

VOKSWAGEN MOTO S

Vende-se Gol, ano 91.

gasolina, verde metálico,
rodas 14, por R$ 6.000,00.
Tratar,: 372-4448.

Vende-se Moto CG Titan

125, ano 96, com 4.800
km, por R$ 1.900;00.
Tratar: 371-9928

Vende-se Verona GLX, motor 1.8, gasolina, cor azul
metálico, impecável, por R$ 6.800,00 - Aceito carro

de monor valor. Tratar: 975-1702.

AUTO MECÂNICA LATORIA PINTURA

IRMÃOS PROCHNOW
FONE: 376·0284/973·3347

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -

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

PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS

Fone: 370-0676
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I Cestas Muitas opções de

de
'

Nata I
- Tradicionais presentespara seu Natal

.I.�' Várias composições à sua escolha .• Champagnes

II �� .Espßciais Personalizadas ..• P.L����:�
I � - Você monta suaprópria cesta • Chocolates

I mime 1 Walter Marquardt _ Bemardo Dombush _ Epif6cio Pessoa
• Cartões de Natal com CD

'-_._-_.__
._-----------------:---------------------------------'�

NOVIDADES
Peugeot 107

A francesa Peugeot prevê para 2000 o lançamento do substituto do subcompacto
106, o menor carro da marca. O 107 tem linhas inspiradas no irmão maior 207,
recém lançado no mercado europeu. A Peugeot, assim como a maioria das

grandes montadoras, passa a adotar um estilo único para todos os carros da

marca, deixando-os assim com "cara de um, focinho de outro".

Novidade russa

Mesmo com a enorme crise que abala a Rússia, a Lada investe pesado em

produtos mais modernos e bonitos. Urna das novidades é o novo jipe Niva, que
'mantinha o mesmo visual desde 1976 quando foi lançado. A montadora

caprichou no visual do novo jipe, que ganhou rodas de alumínio, pára-choques
embutidos e linhas arredondadas. O estepe, agora, fica na porta traseira. Além

\ disso, ganhou novo motor e tração 4x4 permanente. Na Europa deverá custar

cerca de US$ 17mil.
Outra novidade será um compacto parecido com o Corsa, que será bem

equipado e com várias motorizações.

AUTO MECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

,,®�fjDmD
-

. I
lIen1ta���.

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
I

PEDALANDO GOSTO·SO
TUDO PARA SUA MOTO, BICICLETA OU

CICLOMOTOR, PINTURAS E SERViÇOS EM GERAL

O melhor preço. Venha e confira!

Rua Venâncio da Silva Porto, nº 277
Próximo a Weg 7 - Joraguá do Sul - sc

MOTOART Vendas e

Seu Caminho para uma Scooter 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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371-7931
i

Girassol Rua Antonio C. Ferreira 197
, CRECI 1741-J

IMOVEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA
.J

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

Sobrado 300 4 I 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Sobrado 303 3 I 2 Guaramirim R. Pedro Graf (Rausisse) 75.000 Parcela -aceita carro
Casa 160 3 I 2 João Pessoa R. Fritz Ster, 178 / 55.000 Negociáveis
Casa 90 2 1 Schroeder R. Valentin Zoz 35.000 Negociáveis
Casa 140 4 - 2 Rio Molha Estrada Ribeirão Molha 26.500 Parcela
Casa A1ven. 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 1 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven, 115 3 - 1 Champagnat R. Irmão Magno, s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 - 1 Schroeder Rio Erna (Malhas Cayman) -, 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 90 3 - 1 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 1 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270.00C Quitado - Todo mobiliado
Apto. Pronto 96 3 - I Amizade Res. Amizade - I ° andar 38.500 Quitado - Cozo Embutida
Apto. Pronto 96 3 - I Amizade Res. Amizade - 3° andar 17.000 Assumir - CEF - 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 São Luiz Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 350 14,0 x 25,0 Nereu Ramos . Lot. Zanghelini 6.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 815 17,0 x 40,0 Ana Paula Rua José Narloch 17.000 Negociáveis
Lote 877 45,0 x 19.5 Vila Nova Rua Josephina Vavassori 21.600 Negociáveis
Lote 702 18,0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemann (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote ,828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500,00 + 36 x R$ 250,00
Lote 900 30,0 x 30,0 Schroeder Rua Blumenau 19.000 Negociáveis
Lote 466 18,0 x 23,5 Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 10.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis / Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25.0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urbano) 17.000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol I 55.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mat, Constr.) 200.00( Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa rrtista / Negocia ,

Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61,0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138,0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piazera I 8.000 Ent. 2.000 + 48 x 260
Loteamento 442 13,0 x 34.0 Lenzi Residencial Piermann 15.000 Negociáveis - R$ 15.000,00
Loteamento 385 14,0 x 27,5 Amizade Residencial Behling " 12.000 50% entrada - saldo 12 x

Loteamento 483 14,0 x 34,5 Sta. Luzia Residencial Geranium 8.000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
Loteamento Vários Várias tamanhos 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 ENÃO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTÃO PROCURE·NOS HOJEMESMO !!! "

IMÓVEIS LTD.4;\.
CRECI 001367 � J

LOCAÇÃO
Cód. 601 - Casa atv. para fins comerciais ci 3 qtos. Centro.- R$ 350.00
Cód. 602 - Casa alv. para fins comerciais ci 3 qtos, salas conjugadas - Centro - R$ 800,00
Cód. 607 - Casa alv .. 1 quarto, cozinha, Bwc, Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 613 - Casa mad .. 3 qtos - R. Ferdinando Pradi - R$ 200,00
Cód. 615'- Casa alv. cl 3 qtos - Vila Baependi - R$ 450,00
Cód. 618 - Sobrado c!' suite, 2 qtos, dep. empregada - próximo Loni mar - R$ 550,00
Cód. 631 - Apto: ci suit�, 1 qto, dep. Empregada - Rua Reinaldo Rau - Ed. Paloma - R$ 550,00
Cód. 632 - Apto. ci 1 qtos - Rua Ângelo Schiochet - R$ 250,00
Cód. 634 - Apto. cl 4 quartos na R. Reinoldo_Rau - R$ 400,00
Cód. 635 - Quitinetes no Ed. Marquardt - Av. Mal. Deodoro
Cód. 636 - Apto. ci 3 qtos - Rua João Picolli - R$ 420,00
Cód. 640 - Apto. cl 1 qto - próx. Weg II - R$ 230,00
Cód. 643 - Apto. c/2 qtos - próx. Breithaupt da Reinaldo Rau - R$ 350,00
Cód. 644 - Apto. ci 3 qtos - Rua Barão do Rio Branco - Ed. Silvana - R$ 360,00
Cód. 645 - Apto. cl 2 qtos na Barra - R$ 290,00
Cód. 647 - Apto. cl 2 qtos., - Cond. Floresta - Vila lenzi - R$ 230,00
Cód. 648 - Apto. ci suite, 2 qtos, Res. Bartel - Vila Lalau - R$ 300,00
Cód. 662 - Sala comI. cl 73m', 2 bwc's - Rua João Picolli - 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. ci SOm' - próx. Colégio Divina Providência - R$ 270,00
Cód. 680 - Sala comercial cl 32m' - Marechal Deodoro da Fonseca - R$ 350,00

VENDA

Cód. 1112· IMÓVEL COMERCIAL/RESIDENCIAL NO CENTRO R. CeI. Procópio Gomes de Oliveira cl 506m' - Aceita casa como parte do pagamento.
Cód, 1012 - CENTRO - Casa alv. cl 224m', cl 3 qtos - Rua Clemente Baratta - aceita parcelamento, apto. em Joinville.
Cód. 1214· CASA DE ALV. NOVA NO CENTRO - Rua José Emmendorfer cl 230m', suite, 2 quartos, escritório - R$'95.000,00
Cód. 1'017 - CENTRO - Casa alv. cl 180m' - Rua Florianópolis - R$ 77.000,00
Cód. 1171 - CENTRO - Casa alc. cl 288m'. Terreno cl 2.765, 75m' - Própria para clinica ou escritório - Rua Jorge Czerniewicz - em Irente Hospital Jaraguá.
Cód. 1114· CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 130m', 3 quartos, terreno cl 432m' - próx. Escola Cristina Marcatto - R$ 45.000,00
Cód. 1213 - JGUÁ ESQUERDO - Casa alv. si suite, 3 qtos, terreno cl 1.470m'. Aceita caminhão Mercedes Benz.
Cód. 1211 • CASA DE ALV. NO JARAGUÁ ESQUERDO - área de 91m', terreno cl 480m' - R$ 44.000,00-- Próx. Conf. Mônica
Cód. 1196· FIGUEIRA - Casa alv. cl 90m', 3 qtos. Terreno cl 567m' - R$ 10.000,00 e assumir financiamento
Cód. 1591 • CASA DE ALV. NO BAEPENDI - Área 400m', 2 suites, 2 quartos, saias, churrasqueira - R$ 200.000,00

\CÓd, 2005 - CENTRO - Terreno na Procópio Gomas de Oliveira, c/780,90m'
Cód. 2007 - CENTRO - Rua Marina Frutuoso - terreno cl 1.020m' - R$ 60.000,00 - Aceita como parte do, pagamento apartamento em Camboriú.
CÓd, 2373 - TERRENO NA VILA RAU - Fundos Tecnosol 350m' (14x25) R$ 13.000,00
Cód. 2351 - VILA NOVA - na Angelo Torinelli - Área cl 5.184m' (48 x 103,50)
Cód. 2072 - AMIZADE - Área cl 20.570m' . após salão Amizade
Cód. 2982 - TERRENO EM FRENTE ASFALTO - Entre Guaramirim e Massaranduba - Km 10 SC 413, área de 50.000m' RS; 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. cl suiie, 2 qtos, garagem. Ed. Barão - R$ 50.000,00
Cód. 3014 - APARTAMENTO c/2 quartos, garagem na Rua Ferdinando Pradi. Troca por casa
CÓd, 3015 - CENTRO - Ed. maguilú - 2 qtos cl garagem - R$ 35.000,00
Cód. 3016· APARTAMENTO NO ED, CRISTHIANE MONIQUE - cl suite, 2 quartos, 2 vagas de garagem, área total: 188m' - R$ 65.000,00
CÓd, 3021 - CENTRO - Apto. cl suite, 2 qtos, garagem· Rua Procópio Gomes de Qliveira - R$ 75.000,00
Cód. 3071 • AMIZADE - Apto. cl 3 qtos, cl garagem - Res. Amizade - R$ 20.QOO,00 T financ.
CÓd, 3093 • BAEPENDI - Res. Bartel - suite, 2 qtos, garagem - R$ 18.000,00 + finane. Aceita imóvel em Jaraguá do Sul o;'; praia.

»: VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

VENDE
PARA PLANTAR ARROZ - Área com 220 morgos, sendo 70

morgos_produzindo, localização privilegiada. Preço à combinar.

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

Terreno, ótimo padrão, com 709m2 no Loteamento Joaquim
Girolla, próx, Posto Km 7· R$17.000,00

Casa em alvenaria com 200m2, terreno 855m2 na rua Ervino

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 demais dependências. 9º andar - R$ 9°.000,00 +

financiamento, 8 anos- Banco Itaú. :. (

AGORA EM NOVO ENDEREÇO
RIi�:ç�l.fProêópjo Gomes de:Olive.ira, 1207
:.:Járaguá do Sul'� SC - -FONE: 371-2357

APARTAMENTOS

I
APTO. com 166m', garagem, mó�eis imbutidos, duas sacadas hidrornassagern

I
- Edifício Carvalho. - R$ 100.000,00

CASAS
CASA DE ALV. com 75m' Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Cana de
Crédito - R$ 32.000.00
CASA DE ALV. com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n0043 (22x
R$ 155,00) + R$ 22.000,00

1��;Th�:;����;�;'�;;';,;';;,;,;";';;; ,:: IFigueira - R$ 18.000,00 .

CASA ALV. cl 5001'- Constantino Pradi n0064(26xR$ 270,00) - R$ 12.000,00
CASA MISTA c/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$I 95.00)
- R$ 12.000,00
CASA MADEIRA cl 42m' - Ouro Verde n° 74 (40xR$I 70,00) R$ 7.5000.00

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

R$I
19000,00

CHÁCARA
'

TERRENO com 80ooom' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosáno 30%

Plano o resto é acidentado - R$ 60.000,00

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

I����:��
�:;:��5-4�!,1 �OR:�azonas - Centro - Próximo a Scar -

R$I100.000,00
TERRENO com 15 x 27,50m Loteamento Behling R$ 22.000,00
TERRENO com 560m' -lote nO 8 Loteamento Carnposampiero assumir (41 x

R$ 335,00) + R$ 7.000,00
•

TERRENO com 5.:iSOm' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000,00
TERRENO com 560m' Loteamento Carnposampiero (Entrada e Saldo em

50x) - R$ 19.000,00

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

-I
R$ 10.000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10.000,00
TERRENO com 800m' Loteamento Flarnboyat (entrada e saldo em 50x)- R$
30.000,00

.

TERRENOcom65Im'- Lote n0091 do Loteamento Ana Paula- R$ 12.000,00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia 'água) saldo de 38x
de R$ 160;00 + R$ 5.600,00

II
Terreno no Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$

180,00 + saldo de R$ 3.500,OQ
Lote n° 118 do Lot�amento Cirilo Zanghelini (assumir 47 pare. de R$ 180,00)
R$ 1.500,00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 parco de 180,00) -

R$ 3.500,00
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1- Apto. 1 quarto cl garagem - Ed. Itália Lat. Reinaldo Rau - R$ 220,00

1- Apto. cl suíte + 2 darms mobiliado, cl dep. emprego - Ed. Carvalho - R$ 880,00
- Apto. cl suíte + 2 darms com dep. empregada - Ed. Carvalho - R$ 660,00

1- Apto: cl suíte + 2 dorrns - Ed. Dona Alzira, lat. Barão Rio Branco - R$ 440,00
1- Aptos. 3 dorrns sEd. Dona Alzira, lat. Barão do Rio Brancolcentro - R$ 370,00

1- Aptos. 3 dorrns. sala, 2 bwc's, coz, lava., garagem, no centro - R$ 370,00
- Apto. 3 dorrns., na Rua Marechal Deodoro da FonsecalCentro - R$ 350,00

1- Apto. 1 suíte + 1 dorrn, sala, cozinha, bwc, lav., garagem - Ed. Savi - R$ 330,00

1,- Apto. 2 dorms., Rua Frederico Todt, 735 - Amizade: R$ 220,00
- Apto 2 dorrns, sala, cozo bwc, lav., garagem - Ed. Hungaro - R$ 290,00

.

1- Apto. 2 darms, sala, coz, bwc, lav., garagem - Ed. Imperador (central) - R$ 330,00
1- Aptos 2 dorrns, na Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 275,00

1- Apto. 1 darm, sala, coz, bwc, lav, garagem - R. Leopoldo Janssen, 238 - R$ 230,00
- Casa mad. 2 dorrns, sala, coz, bwc, lav, garàgem - R. Eleonora Pradi, 85 - R$ 230,00

1- Casa de madeira 3 quartos cl garagem - Rua Amabili Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00
1- Sala comI. cl 90,00m2 na Marechal Deodoro (ao lado Bavária) - R$ 550;00

.

1- Sala comI. cl 50,00m2 Rua Clemente Baratta, 45 - Centro - R$ 300,00

1-
Sala comI. cl 400,00m2 Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 1.500,00

- Sala comI. cl 80,00m2 Rua Eleonora S. Pradi, 125 - R$ 250,00
1- Sala comI. cl 112m2 Rua 25 de Julho, 778 - R$ 250,00

1- Sala comI. cl 60,00m2 - Rua João Januário Ayroso, 1747- R$ 335,00

1-
Sala comI. cl 50,00m2 p�óx. Panificadora BavárialMarechal - R$ 250,00

- TEMOS OUTRAS OPÇOES - CONSULTE-NOS

R�a Reinoldo Rau, 144 - Centro - Fone: 371-9165 - Jaraguá do Sul - SC.

Itt!lç.· .

ftfoÇASAImobiliarla& jardim

CASA & jardim VENDE
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 alv. 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 - cl 3 quartos e demais dependo Loteamento Demarchi St' Luzia - R$
13.000,00
Casa alv. 84m2 - c/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 Czerniewicz - 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 comercial em São Bento do Sul)
Sala comercial - 65m2 - Leopoldo Malheiro - centro - R$ 38.000,00
Terreno 500m2 murado, plano, pronto para construir - João Pessoa (próx. Luis Kienen)
- R$ 9.000,00
Terreno 544m2 - pronto para construir - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00

Este é o novo telefone

comercial da Gráfica e

Editora CP e Jornal

Traba/hos - Via Computador
Redijo <trabalhos "véseolares

ê de faculdiiäe
Fone: 975�3'666

CASA & jardim ALUGA
Casa mista - cl 4 quartos e demais dependo - Leopoldo Diel (início Jaraguá Esquerdo)
R$ 260,00

Apto. - c/3 quartos e demais dependo - Getúlio Vargas - R$ 400,00
Sala comercial - 65m2 - Centro - R$ 250,00
Sala 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 Emmendoerfer - R$ 180,00

Apto. cl suíte + 2 quartos - Rua José Emmendoerfer - R$ 300,00

CORREIO DO POVO

370·8649

R$ 250,00
Aluga-se galpão 100m2 em terreno de 600m2

próprio pere transportadora ou pequena
empresa, localizado na Rua 25 de Julho,

próximo a ponte do Beira Rio.
Tratar fone 372-1498 ou 370-1000

"I.!aMOBILlÁRIA
.."ave

CRECI612-J

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

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

Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Gráfica e Editora CP Ltda,

,- CARTÕES DE VISITA

- LAUDAS PERSONALIZADAS

- FICHAS DE ESTOQUE

- MANUAIS TÉCNICOS
- JORNAIS PERiÓDICOS �

- FOTOLITOS

- COMPOSiÇÃO A LASER

- IMPRESSÃO EM, OFF-SET

- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS

- RECEITUÁRIO MÉDICQ

JUÍZO DE DIREITO DA lai VARA CíVEL DA /

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL'- SC

EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 30 dias

o DOUTOR MÁRCIO RENÊ ROCHA, JUIZ DE DIREITO DA 1 a VARA

CÍVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE

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

FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele tiverem

conhecimento, que pelo. presente fica JS MONTAGENS INDUSTRIAIS

LTDA. e ZELIA A. R. ALBUQUERQUE, atualmente em lugar incerto e não

sabido, CITADOS para entregar 01 dobradeira de chapa, marca ima.

.Comprirnento 2000m, altura IOOOm, capacidade de lZmm, depositá-Ia em Juízo

ou consignar-lhe o equivalente em dinheiro, ou oferecer resposta (art. 902 do

CPC), sob pena de revelia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida
em Ação de Depósito n° 17.436, que BANCO ITAÚ S/A move contra JS

MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. e ZELIA A R. LALBUQUERQUE. E
para que chegue ao conhecimento de todos e em especial de JS MONTAGENS

INDUSTRIAIS LTDA. e ZELIA A R. L. ALBUQUERQUE foi expedido o

presente edital que será publicado na forma da lei e afixado no átrio do Fórum.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jaraguá do Sul, 3 de novembro de

1998. Eu, Glaucimar Popp de Matos o digitei e eu Adiberto Braatz, Escrivão
Judicial o conféri e susbcrevi. Márcio Renê Rocha, Juiz de Direito da laVara

Cível.
/

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha

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

..

- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PUBLICOS

- PASTAS

- LIVROS, REVISTAS, GIB IS, PANF�ETOS

I -,

REALIZACÕES
c:=:::::>

HUMANA URGENTE
\

> _:;;::--:�I__ --,-rS;:..;..:":... <""""'--------lI 1----1--�

A HUMANA URGENTE
ABRE SUA 1 é! FRANQUIA

A PERFECT ASSOCIADOS
RECURSOS HUMANOS LTD�, com

sede na cidade de Curitiba / PR,
adquiriu a Franquia da HUMANA
URG,ENTE.

')
A Franquia consiste na prestação de

serviços da contratação de Efetivos e

Temporários, com abrangência num

primeiro mornento. nas cidades de
Curitiba e São José dos Pinhais.

A \�UMANA URGEN'TE dedica esta

Conquista a todos os seus

Colaboradores, clientes e

fornecedores, que nesses 5 anos de

eXistência, acreditaram na empresa,
proporcionando este crescimento.

DEIXE COM A HUMANA A TAREFA
I DE RECRUTAR/SELECIONAR

/ PESSOAL QUALIFICADO EM
, . I,..,

EPOCAS DE GRANDE PRODUÇAO!

LISTA DE VAGAS

Promotor de Vendas (experiência em vendas
de pisos ecerâmicas)

Auxiliar de Produção (20 grau - sexo

Masculino)
Auxili�r de Confeiteiro
Auxiliar de Padeiro

Auxiliar de Açougueiro
Técnico Eletrônico (CO / TV / VÍDEO)

Auxiliar de Laboratório (sexo Masculino -

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

Estamos recrutando pessoas aposentadas com
10Grau como/eto ou cursando.

MAI,S DUAS BOAS O'PÇÕES
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 satisfação. Com isso,
garante à sua empresa

tranqüilidade.e saúde para seus
funcionários e dependentes.

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

humana@netuno.com.br

A_HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!
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CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO

Nasce,uma nova perspectiva
demorarbem

Residencial PHOENIX,
,

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

iluminação direta
- Salão de festas com churrasqueira
- Garagens
- Portão e porteiro eletrônicos

- Central de gás '

- Fio terra para computador
- Previsão para TV a cabo

- Instalação para água quente
I

- Acabamento em massa corrida
- Fjevestimento externo em pastilha

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

APARTAMENTO DUPLEX

1ºPISO
- Suíte com eloset

-_ 2 ou 3 quartos
- Sala íntima
- BWC Social

ÁREAS
, Tipo 1 - 302m2

Tipo 2 - 293m2

Tipo 3 - 266m2

Tipo 4 - 263m2
- Sacada

ÁREAS
Tipo 1 - 155m2

Tipo 2 - 153m2

Tipo 3 - 128m2

Tipo 4 - 127m2

Rua Barão do Rio Branco
I

APARTAMENTOS MODERNOS COM A INFRA-
ESTRUTURA E A QUALIDADE PROMA.

- Dependência de empregada com BWC

independehte

2ºPISO
- Sala estar{Jantar
- Salade TV

" - Varanda ampla com deck e banheira spa
- Lavabo
- Copa, cozinha e churrasqueira
- Área de serviço

2 VAGAS DE GARAGEM
�----------�

o APARTAMENTO,

Construção em condomínio

Acabamento individual personalizado

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 - Sala 102 - Jaraguá do Sul - se
Fone/Fax 371-6310 - eREAlSC 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
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ssificados nas sete

ninatórias do festival.
ncorrem nesta última

pa as bandas Mixcreola!
ao Paulo), Mercado de
ixe (Bauru), Miguelitos
iz de Fora), Surto
rtaleza), O Bando do
lho Jack (Campo Grande),
lango Doido (Valinhos) e
eak Brothers (Pelotas). Os
ws começam às 15 horas.

IressOs antecipados estão

ndo vendidos, a R$ 15,00,
lojas de conveniência
postos Esso e nas lojas
ormaii dos shoppings
seller, Água Verde e

íação Plaza Show, em
uritiba.

Jaraguá
371-3022

.§�jg0:

.....EÇAO

�aMal. DeodOro da � II'!!:I
f

Fonseca,1452 0&:::::iItlielFax: 372-3306 � •�aguá dó Sul- SC §CADi

Jaraguá do Sul, 4 de dezembro de 1998 • CORREIO DO POVO· 7
....................................................................

371-9887
R. CeI. ProcópioG. de Otlvolra, 177

CURIOSIDADE blusa e simplesmente
mostrar seus seios. Foi em

junho de 1995. A desculpa
era de que
o dinheiro seria
destinado a uma

organização de combate à
aids.

Deu na Revista
"Jovem Pan": a

superrnodelo Naomi

Campbell cobrou US$ 10
mil do príncipe saudita

Abdul-Aziz para levantar a

ARS

E .1'1\ 1-\ •••••
I

Nova York Sitiada (censura 12 anos). I
Horários: 15h, 17h 15, 19h30, 21 h45. I

Santo Home� �censura livre), I
Horanos: 14h30, 17h, 19h15, 21h30.

IO Livro da Selva II (censura livre),
Horários: .J 4h30, 17h, 19h30, 21 h30. I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Formiguinha Z (censura Iivre). I
Horários: 15h, 16h45. I

Quando o Amor Acontece (censura livre).
Horários: 19h, 21h15. I

I C.N.e. Cine Neumarkt 5: Monella - A Travessa (censura 18 anos). I
I Horários: 15h30, 17h30, 19h30, I
121hlO. . I
I
C.N.e. Cine Neumarkt 6: Máfia (censura livre).

IHorários: 14h, 16h, 18h, 20h, 2Zh. I

I - Programação válida para o período de 4 a 10/12. I
•••••••••••••••••••••••

••••• C , 1'1
I JOINVILLE
I C.N.e. Cine Muel/er I:
I
I C.N.e. Cine Mueller 2:

I C.N,e. Cine Mueller 3:
I
I
I

:BLUMENAU
I

C.N. e. Cine Neumarkt I: Nova York Sitiada (censura 12 anos).
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30.

I C.N.e. Cine Neumarkt 2: Lenda Urbana (censura 14 anos).

I Horários: 15h, 17h, I 9h 10, 2 I h 15.

I C.N.e. Cine Neumarkt 3:

I
I

Dança Comigo (censura livre).
Horário: 21h15.

Santo Homem (censura livre).
Horários: 14h30, 16h45.

Encontro Marcado (censura 12 anos).
Horário: 20h.

I C.N.e. Cine Neumarkt 4:

I
I

WJ@�
I

Está confirmando. Ivete Sangalo vai mesmo deixar a Banda Eva e

partir para a carreira-solo. A musa fica no grupo até março do

próximo ano, quando será substituída por Emanuele Araújo, uma
bela morena de 22 anos. A nova vocalista já é velha conhecida dos
baianos e traz na bagagem algumas incursões pelomundo artístico:
Além de ser garota-propaganda de uma famosa cadeia de lojas de

eletrodomésticos da região, a moça é atriz, dançarina e cantora da

Companhia Interarte, um grupo de teatro de Salvador que trabalha
difundindo a cultura do Estado pelo resto do País. Emanuele tem

plena consciência de que ocupar o lugar da atual rainha da axému
sie não é tarefa fácil. Ainda assim, semostramuito segura. "Admiro
demais Ivete e sei que é uma grande responsabilidade substituí-Ia,
más estou tranqüila. Faço teatro desde a infância e, de certa forma,
a artejá está impregnada em mim", brinca. Resta saber se os fãs da
banda vão aprovar a nova Eva. Atributos não lhe faltam. Com 1,70
de altura, longos cabelos cacheados e sorriso aberto, a moça tem

tudo para fazer muito marmanjo correr atrás do trio elétrico. Só
falta mesmo soltar a voz. (Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
Títulos mais vendidos: Padre Marcelo Rossi, Terra Samba (Ao Vivo
e a Cores) e Alanis Morissette (Supposed Former lnfatuation Junkie).
Principais lançamentos: Metálica (Garage INC), Five e Jewel (Spirit).

NIVER
Jean E. Pinnann Dias (4/12), Tânia F. Rozza (4/12),
Lidiane M. Weiler (5/12), Carolina de Assis P.

Maffezzolli (5/12), Elaine C. Moretti (8/12), Fernanda
C. Yoltolini (8/12) e Sara R. Rudolf (9/12).

E� �'N'f"N'4
&='Programada para o próximo dia 24, Hot

Christmas, a última promoção do ano do Café
Confusão. Depois de comer o peru, solte a franga

no Café Confusão.

ifiiJm
CORRETORA DE SEGUROS

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE
JARAGUÁ DO SUL.

371-3633
FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

�����������-

Procópio Gomes, 481

CRO-3229

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

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

Começar de novo
Poder começar de novo é um

privilégio. Quantas vezes já nos

aconteceu que erramos aofazeralguma
coisa e, então, começamos de novo. O

objetivo éproduzir algo bom eperfeito.
Quando se trata de coisasmateriais, isso
é relativamente fácil.
Quando se trata, no entanto, de

nossa vida, é mais complicado. Será
possível começar de novo? Podemos
livrar-nos dos erros e recomeçar
certo?

Sim, podemos, porque Deus em seu

infinito amor, abriu-nos um caminho

para começar de novo.

Começar de novo é colocar um

pontofinal no que estávamosfazendo:
é encerrar uma etapa da vida.

Começar de novo, é acertar o

passado e buscar o perdão e a

libertação em Jesus Cristo.

Começar de novo éfixar os alvos e

,propósitos para uma nova etapa da
vida sob a direção e ajuda de Jesus

Cristo.

Começar de novo é abrir a vida

para Jesus Cristo como Senhor e

Salvador.
É entregar a vida a Éle.
Começarde novo éo estabelecimento

de uma nova convivência com o seu

cônjuge, com seupai, comsuamãe, com
seus filhos, amigos, vizinhos, irmãos.
Uma convivência firmada no respeito,
no amor, na submissãomútua e a Jesus

Cristo.

Começar de novo, é iniciar uma

vida de serviço consagrada ao Senhor
Jesus nopoder do Espírito Santo e em

harmonia com sua igreja.
Um abraço,
Alba Piske

Jantar de encerramento
No dia 27, na recreativa da Marisol, aconteceu o jantar de
encerramento das atividades do Círculo Italiano.
A deliciosa comida típica, a bebida e a alegria contagiante dos quase
400 participantes presentes nós já conhecemos. É a mesma de todos
os meses.

- Qual o grande destaque? Sem dúvida a apresentação conjunta do
Coral Italiano e do Grupo de Danças, representando o Natal, o
nascimento do Menino Deus.
Parabéns a todos e nosso agradecimento especial a quem nos

prestigiou ao longo
do ano. A partir de
março, estaremos de
volta e queremos AUTOMÕVEIS

de Jaraguá do Sul

contar com a sua

presença.

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

Qualidade
Marista de

Educação

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 4 de dezembro de 1998

RorARYCLUB
DE GUARAMIRIM

(047) 373-0187

ROTARY X RUA DO LAZER - Companheiros Geison e Angelo, na Associação
de Moradores dos Imigrantes, coordenaram aprimeira Rua do Lazer no último
dia 22 de novembro, Na ocasião, vários companheiros do Rotary colocaram à

disposição da população seus serviços profissionais, Devemos destacar o

companheiro Rildo, como odontólogo, e o companheiro Paulo Veloso, como
médico-ginecologista, sem menosprezar os demais que lá compareceram para
dar o apoio necessário, Parabéns pela iniciativa,

ROTARY X TORNEIO GIGIO - Próximo torneio Gigio será em Joinville,
quando os clubes daquela cidade serão os anfitriões, Aliás, concitamos aos

companheiros da região Norte e do alto Rio Negro catarinense um apoio ao

Rotary Club de Campo Alegre que sediou o último Gigio.

ROTARY X HOMENAGEM - Será no próximo dia 17 de dezembro a reunião

festiva, quando serão homenageados estudante e o sr, Osvaldo Oeschler como

amigo da comunidade, Rotary, desde a fundação, vem homenageando estudante
do 2° Grau que obteve a melhor neta.

ROTARY X CASA DA AMIZADE - Parabenizamos a Casa da Amizade, na

pessoa da presidente Vera, esposa do companheiro Acibaldo, Temos certeza que
se dará uma continuidade no trabalho dignificante que sempre a Casa da Amizade

exerceu na comunidade. Rotary sabe dos compromissos que têm com a Casa da

Amizade, sendo que dará todo o apoio necessário, inclusive saneando em parte o

compromisso doando um forninho elétrico para que seja obtido lucro e revertido

em enxovais,

ROTARY X MASSARANDUBA - Rotary Club de Guaramirim se fez presente,
através de Alencar, Angelo e Geison, na reunião de Massaranduba quando foi

homenageado o amigo Nelson Zanotti, Também presente o governador Camilotti.
governador-adjunto Brizolla e governador 99-2000, Ralf Borto Hermann.

ROTARY X PRESIDÊNCIA - Rotary Club de Guaramirim será presidido no

ano rotário 1999/2000 pelo companheiro Sidney Garcia, e como secretário Rildo

Albuquerque. Rotary considerou o pedido de Acibaldo que já tinha sido eleito e

impossibilitado de assumir. No ano 2000/2001 deverá assumir o companheiro
Rildo de Albuquerque. Rotary parabeniza Sidney e Rildo pela aceitação e temos

a certeza que o clube será conduzido no rumo certo, já que ambos companheiros
já demonstraram em suas iniciativas nas várias avenidas, da capacidade e liderança
que são portadores, Parabéns.

ROTARY X CARATÊ - Rotary parabeniza o companheiro Alencar e companheiro
Júnior. Alencar pela sua filha Djeniffer, que deverá disputar O' Campeonato
Brasileiro, já que conseguiu através das vitórias em Pomerode, e o companheiro
Júnior em participar do esporte Caratê e ter obtido o 4° lugar no Catarinense. O

esporte é salutar a todos. Aliás, os nossos companheiros Lauro e Selma estão à

procura de adversários no esporte "Truco", Tanto com baralho brasileiro como

espanhol, e Geison e Angelo na Canastra.

ROTARY X l° RODEIO COUNTRY - Companheiro Osnildo agradece a todos

os companheiros que apoiaram na Ia Festa de Rodeio Country em Guaramirim,

em especial ao companheiro Alencar pelo assessoramento e dedicação para que a

festa se desenrolasse de uma forma agradável a todos. A festa teve o apoio da

Apae e foi realizada pela Cia. de Rodeio do Paraná.

ROTARY X GLOBALIZAÇÃO - Na globalização, antes de pensar em

desenvolvimento, é preciso dar instruções ao povo. É inaceitável que se pregue
modernidade num país em que o jovem fica em média pouco menos de cinco anos

na escola. É importante impor ao brasileiro o civismo, o espírito de amor à pátria.
O brasileiro, de modo geral, confunde pátria com governo, e quando é supreendido
por alguma medida governamental, que prejudique os seus interesses, costuma
dizer que o Brasil não é sério. A nossa pátria não pode ser penalizada de maneira

tão banal. É preciso que as pessoas deixem de pensar individualmente; que saibam

votar em políticos mais competentes, mais cultos e responsáveis; é necessário
acabar com a corrupção e desenvolver campanhas que reacendam o espírito de

cidadania. Isso .somente será possível se a sociedade se unir em prol desses

objetivos, Aí seremos um país respeitado e forte. "Povo unidojamais será vencido,

Povo forte, nação forte, E Guararnirim, como está???

ROTARY X CATEQUISTAS - Rotary parabeniza a iniciativa das catequistas da

Igreja Católica no recolhimento do lixo que não é lixo para obter recursos para a

instalação de urna biblioteca, Aliás, se alguém tiver algum armário ou escrivaninha.
entre em contato com as catequistas que certamente será bem-vinda a doação.
Parabéns. É a comunidade participando e se organizando.

Apoio:
'- ADVOCACIA Posto de

Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Roberto Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi

DAß/SC 12.520
Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - SC

Telefone

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340-2393
�--------------------��-----------------------
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Ferj participa de encontro
de empresas juniores

o l° Ecaej (Encontro
Catarinense das Empresas
Juniores) foi realizado no início

�e novembro, em Florianópolis,
com o objetivo de reunir alunos

e professores para debater

normas e procedimentos sobre

sua forma de atuação. A Ferj
(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) foi representada
ror dois membros do corpo
�iscente e pelo professor Jorge
Harry Harzer, que afirmou que o

encontro teve o objetivo de

esclarecer uma série de dúvidas',
que vão desde a instalação da

, Empresa Júnior à sua forma de

atuação junto à comunidade

empresarial.
Harzer disse que as empresas

juniores do Estado não têm uma

regulamentação padronizada:
"Cada universidade que possui
Empresa Júnior age de acordo
com suas características. A
Universidade Federal de Santa
Catarina mantém 13 empresas e

cada uma delas atua de forma
diferenciada. A Federação das

Empresas Juniores de Santa

éatarina, uma das entidades

responsáveis pela organização do

evento, quer padronizar os
procedimentos para que o

resultado final da iniciativa seja
o melhor possível".
O professor citou que as

divergências começam desde o

ato de constituição da Empresa
Júnior e estendem-se até a

administração e gerência dos

negócios. Outro ponto que
chamou a atenção do professor
foi o debate sobre a parte
tributária da Empresa Júnior.
"Existem empresas juniores que

. pagam impostos mas nem

sabem por que estão pagando e

para quê", informou.
A Empresa Júnior da Ferj está
em fase de discussão e de

registro de seus estatutos. A

participação do professor no
Ecaej foi também uma

oportunidade para trocar idéias
com outros coordenadores sobre
esta fase. "Foram abordados
temas sobre a necessidade ou

não de existir um Conselho de

Administração, se a

participação' dos professores
deve ser mais intensa ou se

basta apenas orientar os

trabalhos, entre outras dúvidas".

"',/
'

.
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No dia 27 de novembro, esse jornal mostrou que, pouco a pouco,
os alunos do curso de Administração da Ferj, período matutino,
começaram a publicar as redações que produziram d�rante o

semestre.

Para um educador, esses momentos são de graça plena. Muito
menos pela qualidade literária dos textos, muito mais por ver seus

alunos se vestindo de coragem, por vê-los se desnudando culturalmente,
pelo prazer de curtir junto com os alunos o dia dà publicação.
Prof Demerval Mafra

STIDORESDA
,...,

DMINISTRAÇAO

o DESEMPREGO
Os políticos, parasitando e debruçados sobre o leito do governo, fazem

surgir um ser alienígena e inimaginário.
Um alienígena repugnante, indestrutível, com afiados dentes e poderes

sobrenaturais. Possui uma velocidade incrível, pegando qualquer pessoa

desprevenida e estraçalhando-a sem piedade. Rasgando com seus dentes

afiados o alimento das crianças e sangrando o bolso do povo. A população
atordoada denomina-o ALIEN/99.

Preparem-se: porque daqui algumas horas, ALIEN/99 pode estar vindo

em sua direção, deixando um rastro de fome, miséria e choro.

Uma cena de assombração ou uma realidade constrangedora? O

desemprego esparramando-a na sociedade, não poderia provocar um conflito
social? A população, que vem sofrendo há tantos anos, não seria capaz de

mudar esta situação? Será que alguém consegue?
Fome: caminho para a morte.

(Aluno: Nilson Hoepers)

O PRAZER DA VITÓRIA
(técnica empregada: frases expressivas)

Muitos falam em vencer, estão sempre à procura da vitória. Mas me

pergunto: será que todos sabem qual o verdadeiro significado dela? Lembro
me da seguinte frase: "Quem não soube a sombra não sabe a luz" (Taiguara:
"Teu sonho não acabou"). Em outras palavras, só quem já sentiu na pele a

dor da derrota, sabe o quanto significa o prazer da vitória.

Definitivamente, não consigo imaginar uma pessoa saboreando o total

prazer da vitória se, por outro lado, nunca teve o desprazer da derrota.
Ficamos comovidos com o sucesso e desapontados completamente com o

fracasso. Quem muito sofre para a vitória conseguir, sabe a necessidade de
dar valor a tudo e a todos. O estado de espírito das pessoas é contagiante:
se sorriem, temos vontade de sorrir

com, elas; se choram, as lágrimas:
invadem nossa alma. Agora,
simplesmente chorar junto com os

que choramnão ajuda a ninguém a

ultrapassar seus obstáculos, a vencer
suas guerras. O choro tem cor, peso
e medida. Assim como, também, o

sorriso.
Isso me permite afirmar com {

convicção que o real prazer da i
vitória não é igual para 'todos. Talvez!
fosse se ...

I

POSTO MIME 5
Atendimento

,f�
B 371 9964!

* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência

(Aluno: Álido Tamanini Júnior)

Rua PreSiOOfrte Epitócio Pessoa, 1155

(próx, 00 Km/roch) JarCJgJá do Su/ - sc

CURSOS
. Administração (matutino e noturno) . Arquitetura e Urbanismo (vespertino)

. Ciências Contábeis (noturno) . letras licenciatura Português e Inglês (noturno)
·letras Bacharelado �ecretário Executivo Bilíngüe (noturno)

• Pedagogia (matutino e nofurno) • Tecnologia em Mecânico (nofurno)

INSCRiÇÕES
De 9 a 18 de novembro nas agências do BHC

. Documentos necessários: 2 fotos 5x7e
fotocópia da carteira de identidade

laxa de inscrição: R� 70,00 (setenta reais)
INfORtMÇÕfS: 371-0983
http://wwwJerj.rd-sc.br
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No día 24 de .nóve�bro

defluiu 0,,10°
',,-,: ,;:,�::: <K� 'Hi:

' -:-:.:

aniversário de Patrícia
Santos Carvalho" em

foto produzida, filha de
Samuel Coimbra e

Maria Jose de
Carvalho, felizes da

vida pelo,niver e
formatura na 4a série

\ do primário, do Colégio
da Divina Providência.

As datas foram
, .

marcadas com coquetel
no Clube Atlético

Baependi. Parabéns!

,:;:fIUln],e�;to"d�,,:Silv'á/corripléfâ<
/,:§::��()s;no di�6/1f./Ele.��, ",

"

:::filhö"/de ;Sil�i�;:Apa�écidá<'";';da,>Silva�' Felit'idades! / '"
"

,,','

·Nasc ime nt.o s
12/11/98 - Jaqueline Montebeler Ribeiro
22/11/98 - Fabio Fuzi Paterno

22/11/98 - Gislene Cristina Ehlert

23/11/98 - Amanda Nicole Grabowski Bongiovani
22/11/98 - Kethlin Raíssa da Luz

23/11/98 - Bruno Garcia das Neves

23/11/98 - Luís Guilherme Constantino
24/11/98 - Lucas Motta

24/11/98 - Gabriel Valentin Volpi
, 25/11/98 - Thiago de Goes Ramos

25/11/98 - Nícolas Cani

25/11/98 - Diogo Vinícius EIert

26/11/98 - Nathália Donath Bublitz

26/11/98 - Bruna Luiza Wollan

26/11/98 - Flávia Zandoná Puchalski

26/11/98 - Sabrina Hellmann

27/11/98 - Gislaine Maria da Silva

27/11/98 - Guilherme EgerPereira ?�
.: c.-. _-

••••••••••••••••••••••••••••••••••

.. :-::;,';".-"'_';-

:"':'::::qntij): :\\,;:k�m�t:�::::�:;:tN\ú'
S trlgemeas � a rr ra e

,;,�lar� :'P9lR os .país ��rgiAj)e
;!,tiiMar:i�a 'SÇá!�se 'Í;Si�liêi�i( 'i !ill�Ci

/'"

Dr. Herberto Meldau
PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

��---Convênios----,
UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO

DA ALIMENTAÇÃO
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erG Laço JarafJuaense
banco de dados. Destas informações

, \

surgiram curiosidades.

Definição de chuva: é caracterizada
como chuva quando ocorre uma

precipitação de água maior de 5,2 mm/h
e menor que 60 mm/h. Quando a,
precipitação ultrapassar 60 mm/h é .

classificada como tempestade. A maior

tempestade já registrada no Estado de

Santa Catarina foi em dezembro de

1995, no Município de Palhoça, quando
ocorreu uma precipitação de 140 mm/h.

Durante aquele dia, a precipitação total

ultrapassou os 500 mm, ou seja, meio
metro de água, causando graves.

prejuízos à população.
Comparativo: se ocorresse esta

tempestade de 140 mm/h, uma hora de

chuva, seria suficiente paraderramar
700:000 litros de água em um campo de

futebol.

o Cl'G Laço Jaraguaense está realizando

� as obras de reforma e drenagem na

cancha de laço. O projeto prevê a reforma
das cercas laterais, mangueiras e bretes.

A grande novidade está na cancha, onde
acontecerá a mudança da cancha com

grama para areia, com um bem elaborado

sistema de drenagem para as águas
fluviais. O principal objetivo deste

investimento é oferecer mais segurança
aos praticantes e admiradores deste

esporte durante a realização das provas

campeiras, e também para facilitar o
cronograma do patrão das chuvas, São
Pedro.

Curiosidade: esta semana, colaborando
na elaboração do projeto da nova

cancha, solicitei informações à Epagri
sobre chuvas, e fiquei impressionado
com a quantidade e qualidade de

informações técnicas disponíveis em seu

Torneio de Laço
4, 5 e 6 de dezembro

o CTG Chaparral, do patrão Tito Harger, do Distrito de Pirabeiraba (Joinville), 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$ 20100

.

,

MOINHO JA'RAGUA

RuaFelipe
Schmidt, 129

Fone: 372-3775
Fax: 372-1731

"

Flávio Ribeiro, CTG Leodato

Ribeiro, e Luiz Fernando Pain,
do Jornal Buenas Tchê. O

Flávio anda trabalhando

muito, mas jamais esquece dos

amigos das rodas galponeiras.
Pain, blumenauense, está
sempre por aqui e já é

considerado um jaraguaense de

coração. O engenheiro Pain é

proprietário do único jornal
gauchesco com circulação
estadual, o Buenas Tchê. Um

bom Natal aos amigos e

parabéns ao Pain pelos bem

elaborados dez anos do Buenas

Tchê

Msineo

CORREIO00POVO
R$30,OO-

assinatura semestral
, R$50,OO-
assinatura anual,

R$70,OO
assinatura 2000 (até o ano 2000)

(047) 370-7919

Marcon - Piquete Estampa de Taura

Guido e Marlene Franzner, um casal sempre simpático e amigo nos

rodeios, bailes e eventos gauchescos. Guido está esperando ansioso

pelo curso de Laço do CTG Laço Jaraguaense, pois quer disputar a
prova Laço Pai e Filho no nosso rodeio em maio. Satlde e alegria a

toda sua familia, Guido

Rodeio de (Jaca Parada
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 l4

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 pelos telefones: 371-1885 ou 371-7679

Agenda gaúcha
5 e 6 de dezembro- Torneio de Laço - CTG Chaparral - Pirabeiraba

5 e 6 de dezembro - Rodeio de Vaca Parada do Piquete Amigos de
- Corupá - Corupá

Gaúcho(a) de idade nova
Eliza Canabarro (1), Soimar Mesch (2), Jaime Franzner (5),
Monize Epézia (18).

1)ll(»)IC'��líf)
...
CARNES

,--.
I�Servindo ,

A CADA 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 'RÊMIOS
Rua ..João Planincheck. 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
..JARAGUÁ DO SUL - SC
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NORDESTE
RECIFE

Sexta-feira, 4 de dezembro de 1998
------

CARIBE
CANCÚN

19 Dezembro - R$ 728,00
26 Dezembro - R$ 1.078,00
2, 9 e 30 Janeiro - R$ 895,00

5 Dezembro - R$ 605,00
19 Dezembro - R$ 785,00
26 Dezembro - R$ 1.q1 0,00
3 e 24 Janeiro - R$ 855,00

INCLUI: 7 noites de hotel com café,
passagem aérea, traslados e city-tour com guia

,.

VIAGENS RODOVIARIAS
10/12 - Natal Luz - 4 dias - R$ 235,00

27/12 - Rio de Janeiro - 6 dias - R$ 355,00
5/1 - Buenos Aires / Montevidéu - 8 dias (passando por Concórdia,

Buenos Aires, Montevidéu, Punta Del Este, Chuí) - R$ 700,00
** CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES

CRUZEIRO REMBR$,ANDT
(Santos / Parati / Búzios / Santos)

Saída 31/3 _ 4 noites

Desde: US$ 480,00 ou 5 x 96,00
CRUZEIRO FUNCHAL

(Santos / Búzios / Angra / Santos)
Saída 31/3 _ 4 noites

Desde: US$ 490,00 ou 5 x 98,00

CRUZEIRO COST/AMARINA
(Santos I Rio de Janeiro / Búzios /
Salvador / Ilhéus / Angra / Santos)

Saída 28/3 '_ 8 noites

Desde US$ 720,00 ou 5 x 144,00
3° PASSAGEIRO NA MESMA CABINE - GRÁTIS

8 dias - 7 noites

Janeiro US$ 1.468,00

ISLAMARGARITA
8 dias - 7 noites

Janeiro US$ 1.288,00
INCLUI: passagem aérea, transfer, hotel com café da manhã

.SKI
�HISTLE.R � CANADÁ

OS TRANSATLÂNTICOS SÄO
VERDADEIROS HOTÉIS DE LUXO
FLUTUANTES QUE INCLUEM NO

-

PREÇO TODAS AS REFEIÇOES,
. MÚITOS SHOWS E DIVERSÕES

Passagem aérea + 7 noites hospedagem + transfer
Vancouver / Whistler / Vancouver + Seguro viagem

Hotel Blackcomb Lodge:
- Natal: US$ 2.009,00
- Janeiro: US$ 1.799,00

- Feverei ro: US$ 1.939,00
�

LAKE LOUISE �.CANADA
Passagem aérea + 6 noites hospedagem + transfer

aeroporto/centro + Skl + Seguro viagem
H ntel lake lou ise I nn

- Natal e Réveillon: US$ 1.526,00
- Janeiro: US$ 1.396,00

- Fevereiro: US$ 1.473,00
** Consulte-nos sobre outras estações de Ski nos E UA e Europa

�

CANADA
As maravilhas do Canadá - 11 dias visitando
Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Quebec,

Mont Tremblant, Montreal

Saídas: 12 Fev. - 26 Mar. - 1 Abr. -

US$ 1.390,00
Inclui: passagem aérea desde Joinville,
hotéis com café da manhã, city-tour com

guia e transfer in/out

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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aula Cabeleireiros
f.ortes, penteados, maquiagem, pedicure
Bronzeamento Artificial
10 sessões R$ 40,00

\

E��ezembro atenderem,05
�m6e�os damiooos das 8:00 às 11(00
/

.._/ '\1,-,/\_luáCet Procópio Gomes de Oliveira, 1323

370-1584

Mudas de árvoresfrutíferas
J,ores e plantas ornamentais

Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lalau - jaraguá do Sul - SC

A 3a Noite dos Mares do Sul foi animadíssima, supercolorida, com muita

gente alegre e bonita desfilando em seus trajes havaianos. O Clube

Atlético Baependi já pensa em novidades para a edição do próximo ano.

Destaco aqui mais alguns grupos sorridentes e coloridos

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

PARQUE AQUÁTICO

Sehmitt �

Iêfl'Mf;iCij (:

Fotos: Edson Junkes

Paulo, A lvorli e Valdemar com as esposas

�1: '1
_!{;"t-,". -Jé_:_"" '" f

Iucétio, Ninho, Vanye Rogério com as esposas e namoradas

372-0880 - 371-0866
Edelberto eAdotar com as esposas

ot'� E CONt<;\J'�DOcURAt:'1""llfr",
CAFÉ COLONIAL
370-"1680

Rua Wa/t«!'f Marquardt, 407
(BO lado do Posto Mime)

Ana e Tamara com seus amigos

Íiiê
A ugusto, A Ido, Gilberto, Celso e Sérgio com as esposas

/'
-

Osmar, Guida e Iumir com as esposas

Dulcidio, Conti,Dico, Sérgio com as esposas e casais amigos

ItIBEL
Doces e Salgados .

.

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
I

tn�JSem371-7575 ól)I'ßicUio
Rua RudolfoHuffenüssler, 440
(prox. Duas Rodas Indl.)

�
.r--

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Fashion
Biqufnis E3 IVTCliós

ti 372-3290
RUA MAX WILHELM, 837

VILA BAEPENDI

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Barra Velha comemora o 370
aniversário de .emcncjpcçôo
---------------------------------

Serão três dias de festa com festival de música, esporte,
gincana e concurso de miss

Barra Velha - O Município
completa, nesta segunda
feira (7), 37 anos de emanci

pação política, para come

morar a data, a Secretaria de
Turismo preparou três dias de
festa, numa programação
que inclui desde palestra até
concurso de miss.

Nesta sexta-feira (4), às 19
horas, acontece sessão
solene na Càmara de Vere
adores e palestra com o

economista Ademir José
Demétrio, professor da Uni
ville (Universidade de Join

ville), que falará sobre Borro
Velha/ no contexto atual. No
sábado (5), às 2Q horas,

�
Lotérica

MEGA$ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 371-9999

RESULTADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 143 (acumulou)
06 '- 18 - 20 - 40 - 50 - 53

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 250

1 ª faixa:
11 - 13 - 18 - 32 - 37 - 45

2ª faixa:
02 - 08 - 11 - 15 - 17 - 33

concurso: 251
1 ª faixa:

12 - 14 - 21 - 30 - 35 - 37

2ª faixa:
17 - 21 - 32 - 36 - 42 - 45

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 483

19 - 20 - 25 - 52 - 55
concurso: 484

27 - 37 - 56 - 66 - 68
concurso: 485

03 - 11 - 52 - 56 - 59

Trinca (quinta/sábado/terça)
concurso: 149

A-04 8-11 'C-24
concurso: 150

A-23 8-25 C-05
concurso: 151

A-21 8-11 C-07

Loteria Federal

(sábado/quarta)
conc.3321-9' conc.3322-9

1º-02748 1º-26924
2º - 53051 2º - 40630
3º, - 50418 3º - 03807
4º - 44432 4º - 26803
5º - 30391 5º! - 27545

acontece o Festival de Músi
ca Popular. no Ginásio de Es

portesAlfredo José de Borba.
As inscrições deverão ser fei
tas até às 17h30 de sexta-fei
ra (4), na Secretaria de Turis
mo, ou até às 18 horas de sá
bado, no próprio ginásio. Os
vencedores receberão tro
féus, mais premiação.

No domingo (6), a pro
gramação inicia a portlrdos
13h30, no ginásio de es

portes, com uma divertida

gincana individual, serão
distribuídos diversos prêmios
aos vencedores, As brinca
deiras se- estenderão du
rante toda a tarde. Na se

gunda-feira (7), dia do ani
versário, haverá o concurso

de Miss Barra Velha, a partir
dás 20 horas, no ginásio de

esportes, As candidatas de
verão ser do Município e as

inscrições poderão ser fei
tas até hoje (4), na Secreta"
ria de.lurlsrno, A vencedora
receberá uma jóia, um

book e um passaporte para
o Beto Carreiro World, a se

gunda e a terceira coloco-:
das também receberão

jóia.
Barra Velha está situada

no Litoral Norte-catarinense,

com uma área de 135 qui
lõmetros quadrados, tem
cerca de 17 mil habitantes,
incluindo os da zona rural.
O nome do Município é de
vido a foz do Rio Itapocu de
saguar no Oceano Atlônti- ,

co. próximo ao Rio Cance
la, que está localizado no

centro da cidade, Com o

passar do ternpo. a pressão
das águas de enchentes

romperam a península,
onde hoje encontra-se a

'atual barra. A força da
maré fechou a barra antigo
formando a lagoa com o

antigo leito do rlo. originan
do-se daí o nome Barra Ve
lha.

A economia do Municí
pio baseio-se, prlnctpcl
mente, no turismo, que con
ta com a beleza das praias
do Grant e do Sol, as prefe
ridas pelos surfistas. A Praia
da Península, conhecida
pelas gincanas de pesca, é
outra atração que traz, to
dos os anos, no mês de ou

tubro, pescadores de vários

regiões do País. A mais fa
mosa e movimentada é a

Praia de Barra Velha, que
dispensa comentários, é

preciso conhecê-Ia.

Pesquisa revela a/to índice
de insatisfação de clientes

,

, \

Aids: fases pslcofôqtcoe
desta doença

Para que se entenda as fases psicológicas da aids, é necessário que
nos coloquemos na situação da pessoa infectada. Para tanto,
suponhamos que você seja submetido ao exame ELISA por algum motivo,
como por exemplo: Check-up, por estar com uma cisma, ou por simples
curiosidade ... e o resultado dá POSITIVO! Você ainda não acredita e,

por ser de praxe, se repete o exame.Novamente POSITIVO,mesmo assim
você não acredita! E, para pôr fim a qualquer dúvida realiza-se, entôo.
o exame WEST-DLOWT e ... POSITIVO! Sua cabeça entra em parafuso, nóo
pode ser verdade, você não está se sentindo tão mal para uma doença
tão fatal.

Começa então a primeira fase que é a negação e ° isolamento.
Todo o medo, o susto, a falta de conhecimento e o próprio preconceito
sofrem profundas alterações no psicológico. A tendênclo. enquanto se

está num quadro estável dé saúde, é negar e ao rriesnil� tempo isolar-se
das pessoas, na desconfiança de que elas suspeitem de que algo errado
está acontecendo com você, Mas quando se está hospitalizado por
motivo de alguma doença oportunlsto. é o momento de um profissional
ou pessoa próxima ao paciente entrar no assunto. É preciso saber ouvi
lo e demonstrar-lhe carinho e respeito. Passar-lhe informações objetivas
e francas, não oferecer-lhe falsas esperanças, ao mesmo tempo em que
a famOia deve estar recebendo apoio psicológico.Com o paciente, entre
outros aspectos, deve-se falar da morte, como algo natural e inerente
ao nascimento. O contato entre soropositivo, fornüio e profissionais da

área devem ser freqüentes.
A segunda fase é caracterizada pela raiva. Nesta fase encontra-se °

soropositivo queixoso, aquele -que por mais que você atenda as suas

solicitações ele se queixa. Ele vê um filme, novela ou propaganda e faz

comparações de si e de sua tornílío. Faz comentários irônicos à respeito
de sua morte, como se isto fosse necessário para provar a si mesmo de

que está vivo. É preciso que a tomilio tolere esta raiva, sendo que ao

exteriorizá-Ia ele poderá contribuir para a sua aceitação. Afinal de contas

o soropositivo foi despojado de alguns de seus valores como sua próprio
oporénclo física, sua força, seu emprego (a maioria não tem forças paro
continuar), sua autoridade, sua voz ativa em casa. Passar pelo abandono
do seu dia-o-dia, para ficar à mercê de profissionais, no hospital, que
não podem esperar sua permissão cada vez que se tem de proceder no
tratamento.

Jaraguá do Sul - Os alunos
do curso de Qualidade no

Atendimento ao Público, do
Sine (Serviço Nacional de Em

prego), realizaram uma pes
quisa, no mês de outubro, so
bre a satisfação dos consumi
dores com a qualidade dos

serviços prestados no comércio
da cidade. Os alunos entrevis
taram 731 acadêmicos da Ferj
(Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense), onde foi

constotcoo um índice de 43%
de satisfação com a qualidade
dos serviços prestados, 47% de

insatisfação e 10% não soube
ram responder.

Segundo a coordenadora
da pesquisa, a psicóloga Lúcia
Helena Leszczynski, foram ava

liados todos os serviços presta
dos na cidade, bares, restau
rentes. lanchonetes, Prefeitura,
educação, escolas de idio
mas e informática, bancos,
serviço mêdico, comércio, es
tacionamento rotativo, hotéis,
rnoréls, transporte coletivo, es

tética e beleza, corretoras de
serviços. locadoras, bancas de

revistas, imobiliárias, oficinas,
assistências técnicas, aca
demias, concessionárias de
veículos, consultorias em recur

sos humanos, meios de comu

nicação locais, teatro, casas
noturnas, clubes, praças, cam
pos de areia, parques, ginásios,
agências de viagem e turismo.

De acordo com Lúcio, ser
viços como a coleta de lixo
foram surpreendentemente
bem aceitos, ao lado da sina

lização das ruas e qualidade no

ensino básico. "O estaciona
mento rotativo foi o serviço que
apresentou a nota mais disso
nante", afirmou, acrescentando
que outra grande insatisfação
revelada, através da pesquisa,
diz respeito a falta de lazer na
cidade. "Isso indica um turismo
no mínimo pífio, não aprovei
tando as belezas da natureza
circundante e os aspectos típi
cos da colonização do Municí

pio", avaliou a psicóloga. Por
fim, a pesquisa apontou outro

ponto de insatisfação, essa mais
generalizada, com relação ao

transporte coletivo.

--

A terceira fase é a da barganha, é quando o paciente se utiliza do

barganha para poder ganhar e .conseguir concessões por parte dos

profissionais ou pessoas que diretamente o atendem. É uma fase de curto

duração o que dificulta detectá-Ia. Quando a barganha é feita com

Deus, em caráter religioso, deve então ser discutido pois pode estar

associado a um sentimento de culpa, o que não tem ligação com a

barganha e sim com algo que o paciente não consegue resolver.
sentindo-se aliviado por não ter temores irracionais pendentes.

A quarta fase é a da depressão, que encobre culpas ou vergonhaS
irreois e que só podem ser resolvidas mediante uma pessoa que esteja
auxiliando, sendo compreensiva e sensível para muitas vezes limitar-se o

um silencioso "estar ao Iodo", sem palavras, apenas olhares e toques
cheios de afetividade e empatia. Não seria correto negar este tipo de

sentimento do paciente e sim fazer com que reconheça que não está
sozinho e que não se espera que ele esteja sempre sorridente e positivo.
E novamente se vê necessário a participação da forníllo na compreensão
de que este estágio está relacionado ao processo de aceitação que
trás calma e paz para o paciente.

A quinta fase é a da aceitação, muitas coisas já podem ser ditas

sem palavras. E mais uma vez não se pode deixar de lado o respeito
pela pessoa humana que ele é. É necessário saber distinguir esta fase de

aceitação,da entrega precoce do paciente à morte. E é conversando,
estando atento a qualquer manifestação não-verbal do paciente e

através do seu quadro clínico, que o sabemos.

Não se está apenas falando da aceitação da pessoa soropositiva,
mas tornbérn dos profissionais que estão em contato com ela e

novamente da famOia. Bem como a aceitação portadosda morte como
processo natural da vida, sair da defensiva.

"A realidade começa no sonho. Precisa dele para tornar-se real".

(Braz, 1992, pág. 50)

CONSUELO M. BEDUSCHI- CRP-12/01679
Psicóloga-Clínica

I

CEPPSI
O Endereço da Psicotogia

371-2224
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'CRIAÇÕES DE lOGOMARCAS 'DESENHOS TÊXTEIS
'CARTÕES "ADESIVOS 'CAMISETAS PROMOCIONAIS

FONES: 371 - 5042 * 973 - 5220

1------- Rua São Bento do Sul, 55 - bairro Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SC ------....1

FONE: 372-3349

ALUGUEL
DE TRAJES

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1 °Distrito da Comarca

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, faz saber que compareceram neste

Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim de se habilitarem para casar os

seguintes:

EDITAL N° 21.984 de 30-11-1998
EGON LINDEMANN E IVONETE FÁTIMA'PARIZOTTO

Ele, brasileiro, solteiro, oper�rio, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente
_ em Rio da Luz III, nesta cidade, filho de Willy Lindemann e Raulina Krueger
Lindemann
Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Capanema, Paraná, domiciliada 'e
residente em Rio da Luz III, nesta cidade, filha de João Parizotto e Izabel Maria
Gilioli Parizotto.

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:

AAPP - UNED - ETFSC-JS - Av. Getúlio Vargas, 850 - Nesta;
Acir Barros de Andrade - Tifa Picolli, 660 - Estrada Nova - Nesta;
Adolar Horwarth - R. Stricker, 406 - Nesta;
Adolar Marques - R. Alberto Santos Dumont, 495 - Nesta;
Adolfo Grunfeld - R. Exp. Erwino Rach, 71 - Nesta;
Agnaldo Juarez Pereira - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Alan de Araújo Dias - R. José Theodoro Ribeiro, 747 - Nesta;
Albertina Pereira Hang - R. Bertha Weege, 515 - Nesta;
Antonio ValdecirStringari - R. Barão do Rio Branco, sin° - AlC - BarCowboy
-Nesta;

"

Autoposto Tropeiro Ltda. - Rod. BR-282 - Km 345 - Nesta;
Bonato e Bertoja Ltda. - Rod. BR-277, Km 18 (Rua Ângelo Rubini) - Nesta;
Central de Informática Ltda. - ME - R. Marechal Deodoro da Fonseca, 429,
sala 8 - Nesta;
Claudio Alberto de Castro - R. Epitácio Pessoa, 60 - Nesta;
Condomínio Edifício Dianthus - R. Presidente Epitácio Pessoa, 421 -Nesta;
Cristian Moreira - R. José Menegotti, 59 - Nesta;
D Navi Confecções Ltda. - R. VitorWitkowski, 501 - Nesta'
Damaceno Adalberto Petry - R. Jose Rumpf, sin° - Nesta;

,

Dec Diviflex Ltda. - R. Joinville, 2963 - Nesta;
Elaine Teresinha Maurer de Moraes - R. Arthur Gunter - Nesta'

Eliane Terezinha Hauffer Garcia - R. Ano Bom, 558 - Corupá � SC;

Fabio Mariao Domingos - R. João Picolli, 62 - Nesta;
Guinaldo Claus Guilow - Estrada Rio daLuz, sin° - Nesta;
Hans Josef Ranchel - R. Adélia Fischer - Nesta;
Helio Savallinsch - R. José Narloch, 131 - Nesta;
Horst Ingo Klitzke - R. Roberto Ziemann, 188 - Nesta;
Irene Aparecida de Lima da Silva - R. Ernesto Larsen, 125 - Corupá - SC;
Irton Bueno de Souza - R. Walter Marquardt, 1060 - Nesta;
Ivan dos Santos - Rodovia BR-280, Km 86 - Nesta;
James Giuliano Pommering - R. Ponte Pênsil, 53 - Schroeder - SC;
Janice Specht - R. 979, sin° - Condomínio Águas Claras, Bloco B, apto. 11 -

Nesta;
Janoir Breno Fiedler - R. Gustavo Strei, 1641 - Schroeder - SC;
Jaraguá Ind. e Com. Máquinas Ltda. - R. Marcelo Barbi, sinD, lote 13
- Nesta;
João Leonardo Abreu Dutra - R. Francisco de Paulo 174 - Nesta', ,

Joaquim Nunes das Graças - Av. Getúlio Vargas 99 - Nesta', (,

Joaquim Nunes das Graças - Av,. Getúlio Vargas, 99 - Nesta;
Joaquim Nunes das Graças - Av. Getúlio Vargas, 99 - Nesta;
José Amir Ribeiro - R. Leocadio G. da Silva, 541 - Nesta;
José Roberto Inturnr - R. Felipe Schmidt, 218, apto. 202 - Nesta;
José Rodolfo Zoz - Estr. Santa Luzia, Km 14 - Nesta; ,

Leomira Claudete V. Berkenbrock - R. Nova Ângelo Rubini - Nesta;
Madeireira Rovima Ltda. - R. Alvin, sin°, CX.P. 238 - Nesta;
Marco Luiz Klein - R. Joaquim Fco. de Paulo, 1558 - Nesta;
Marcos Roberto Stein - R. Joinville, 2222 - Nesta;
Mercado Role CX. Pt. Comunit. - R. Domingos A. Garcia, sinD - Nesta;
Modal Malhas - R. Joinville, 1532, sala 3 - Nesta;
Pront ServiceManutenção Indl. Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 1023 - Nesta;

-

Recanto do Sabor Ind. e Com. Ltda. - R. Expedicionário Cabo Hadlich, 160
- Nesta;
Rosimeri Weirich - ME - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 949 - Nesta;
Rubens Alves de Elizeu - R. Manoel dos Santos, 59 - Nesta;
Rudinei Mathias - Rio da Luz I - Nesta;
Sansen Com. de Equip. Ltda. - R. Preso Epitácio Pessoa, 61, sala 2 -

Nesta;
Sergio Pomerining - R. José Kraus, sin° - Nesta;
Servo Agrícola Simone Ltda. - R. Águas Claras, sin° - Nesta;
Socorro Caseiro Conserto Ltda. - R. Reinoldo Rau, 544 - Nesta;
Supermercado Barão Ltda. - R. Barão do Rio Branco, 168 - Nesta;
Tingicolor Resinas Sintéticas do Sul Ltda. - R. Fritz Bartel, 723 - Nesta;
Valco Wens Sist. Gle Manuf: Integra Ltda. - R. Preso Epitácio Pessoa, 490 -

Nesta;
Veneccia Malhas de José C. Vicente - R. 535, sin°, sala 1 - Nesta;
Waldemar da Silva - R. 651, n° 115 - Nesta;
Wilson Romig - R. Barão do Rio Branco, 620 - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar
a devida intimação, faz por intermédio do presente Edital, para que os mesmos

compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da

Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob
a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 2 de dezembro de 1998.

IIton Hoffmann
TabeliãoDesignado
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UTI do Hospital Jaraguá
será inaugurada em março / Jaraguá do Sul- Foi criado,

J

na segunda-feira (30), o Con
selho da Comunidade da Co
marca, que tem por objetivo
prestar assistência ao apena
do e reintegrá-lo à comu

nidade. O conselho é forma
do por representantes do
fórum da comarca, da Acijs
(Associação comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul),
prefeituras, câmaras de vere-

. adores, OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil) e pelo cd
ministrador do presídio.

Segundo o autor do pro
jeto e representante da

Acijs, Nilton Zen, a prlnctpol
preocupaçãodo conselho é

quanto à recuperação do

preso, inseri-lo novamente à
sociedade e ao mercado
de trabalho para que o mes

mo não volte a reincidir. Zen
informou que a idéia foi trazi
da da cidade de Lageado \

(RS), onde apresentou êxito.

"Não estamos protegendo
os cpenodos. mas sim prote
gendo _

a nós mesmos, pOis
cada preso que consegue
reintegrar-se à comunidade,
é um a menos praticando
crimes contra nossa vida e
nossa família", declarou, re
forçando que "não há nin
guém querendo passar a

mão na cabeça de bandi
dos".

O conselho prestará as
sistências médica, jurídica,
social. religiosa e profissio
nal aos detentos do presídio
público, para tanto, deverá
contar com o apoio de en

tidades públicas e privadas
para a obtenção de recur

sos materiais ou financeiros
para o sucesso do projeto.

A diretoria seró escolhida
na próxima terça-feira (8), às
19 horos: durante reunião no

Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul).

---�-----------------------------

Ma/wee Ma/has está custeando totalmente as obras que
ocuparão um andar Inteiro do hosplta/

Jaraguá do Sul - A

direção do Hospital e

Maternidade Jaraguá já
iniciou a contagem re

gressiva para a inaugu
ração da UTI (Unidade de
Terapia Intensiva) Infantil.
programada para o dia 1

de março do próximo
ano. Conforme informou
o diretor-administrativo,
Hilário Dalmann, as obras
iniciam ainda nesse mês,
a nova ala irá ocupar um
andar inteiro do hospital.

Dalmann não revela os

custos, mas informou que
o empresárb Wandér.
Weege, da Malwee Ma

lhas, está financiando
toda a obra. "Teremos

aqui um centro de ex

celência em saúde de
bebês e crianças, será a

UTI mais moderna do Es
tado E3 uma das mais bem

aparelhadas do Sul do
País", afirmou o diretor,
acrescentando que o

transferência do Pronto
Socorro Pediátrico para o

Hospital Jaraguá, que

passará a ser o único com

esse atendimento. "Ire
mos centralizar o atendi-

hospital sozinho não teria

condições de bancar o

empreendimento.
A empresa Malwee já

colabora com o Hospital
Jaraguá desde sua cri-

/

ação, há 32 anos, Foi com
o apoio da empresa que
o hospital possui atual
mente um programa de
assistência a gestantes,
no qual a cada dois me

.ses as futuras mamães re

cebem uma série de infor

mações' sobre os cuida
dos e a relação com o

bebê. A Malwee Malhas
também é .responsável
pelo aparelhamento do
Centro de Diagnóstico
por lrnoqern pela mater

nidade, pel? Ala Pediátri
co 8f;'mais recentemente,

pelo Centro de Check-up,
inaugurado em maio.

No mês passado, o hos

pital teve duas boas notí
cias para comemorar, a

primeira diz respeito à

mento em vista do inves

timento que vem sendo

feito. Esse transferência
deverá ocorrer tornbérn
no mês de março", infor
mou Dalmann. A segun
da, foi a garantia dada

pelo prefeito, Geraldo
Werninghaus, e pela se

cretári,a de Saúde, Nanci
Zimmermann, do ressarci
mento ao hospital dos re

cursos despendidos no

manutenção da UTllnfan
til e Pronto-Socorro Pe
diátrico. "Mais uma vez o

trabalho em conjunto en

tre a iniciativa privada e

o poder público mostra
sua eficácia. O próximo ,

ano será um marco na

história deste hospital",
-,

declarou Dalmann.

rrcp · · .

��[Q)�[9)��,
Jaraguá do Sul
A Codejas (Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do

Sul) está com o Projeto Casa & Calçada, que tem como ob

jetivo fazer com que os moradores construam calçadas em

frente às propriedades. Para tanto, a companhia enviará um

representante em cada casa para 'informar sobre o projeto e

oferecer a calçada podröo. que a Prefeitura adotou na Ruo

Joinville. O custo é todo pago pelo proprietário, que torr

bém tem o direito de querer ou não usar a calçada padrão

Schroeder I
Encerra-se nesta terça-feira (15) o prazo estipulado pela
Prefeitura para que os proprietários de terrenos com frente

para vias públicas e pavimentadas construam suas cclco
das. O poder público alerta que, após essa data, fará inten·
so fiscalização, os proprietários que não cumprirem a exigên·
cio, estarão sujeitos a multas no valor de até 500% sobre o

valor do IPTU.

Núcleo de Comunicadores
I

realiza campanha de Natal
Marcos Emílio Verbinnen

(Estrada Nova) e Vítor
Meireles (Três Rios do

Norte).
A campanha viso à

doação de brinquedos,
novos e usados, que po
dem ser entregues nos:

meios de comunicação
pertencentes ao núcleo:
Jornal CORREIO DO POVO, "A

Notícia", "Jaraguá News",
"Jornal do Vaie", "Rádio
Brasil Novo", "Rádio Joro-

Jaraguá do Sul - O Nú
cleo de Comunicadores
da ABRH-JS (Associação
Brasileira de Recursos Hu-

/

manos de Jaraguá do Sul)
está promovendo a com

ponha"Um sorriso por um

brinquedo". A campanha
tem por objetivo atender
as crianças carentes que
estudam nas escolas mu

nicipais Adelino France-
,

ner, na Ilha da Figueira;
Jaraguá 84 (Jaraguá 84);

quó ". "Studio FM",' nos

agências CMC, VC&Z e

Átomo, em toda a rede
de postos Mime é Moretti

Automóveis. A cada

doação será entregue
cupom para concorrer a

três bicicletas pela ex

tração da Loterial Fede
ral do dia 19.

.

A campanha já ga
nhou o apoio das empre
sas Breithaupt, Fall Shop
ping Center e Marisol. '

Schroeder II
O setor de Tributação da Prefeitura pede aos contribuintes,

que estão em atraso com as parcelas do IPTU (Imposto predi·
01 e Territorial Urbano), que acertem o débito até terça-feiro
(15). Após esta data, àqueles que permanecerem em atrasa
entrarão.na dívida ativa do Município, e os que já estão, terão
seus débitos cobrados judi_çialmente.

Guaramirim
O secretário de Transportes e Obras, Francisco Luiz de Souza,

também vice-prefeito do Município pelo PMDB, compareceu
na noite de ontem na Câmara de Vereadores para explicar
sobre assuntos referentes à posta.

.

A convocação foi feita pela Mesa Diretora, atendendo pedi·
do do vereador Altair José Aguiar (PPB). .

Souza deveria se apresentar no Legislativo na segunda-feira
(30), mas frustrou as expectativas.

I

Jornal

CORREIO DO POVO
Ligue e assine:
370-7919 370-8649
370-7944 370-8654===== 79 anos integrando a Amvali =====
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Centro de Atendimento à Mulher - Ultra-sonografia Obstétrica e Ginecológica - Cardiotocografia computadorizada

Médico-Responsável: Dr. Jean Beno Schreiner Lucht - CRM 5457

Endereço: Rua Presidente Juscelino, 45 - 10 andar - Centro - Telefone: 372-0395

Rua Bernardo Grubba, 62 - Jaraguâ do Sul - SC
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FQne/Fax: 37t.6022

Fisioterapeutas:
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: lvana Maria Prates Costa - Crefito - 10858-F

Fonoaudióloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 1200729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540
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Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Pl
Doenças do intestino grosso,_._.

.

reto e ânus, Colonoscopla,
retossigmoidoscopia

. Dr. Alexandre L. Schlabendorff
( Proctoclin ) cm - 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

Reabilitação protético de coerentes com
perda avançada de inserção

A doença periodontal que se inicia pela inflamação da gengiva
livre leva à destruição irreversível das estruturas de suporte dos dentes,
Na doença periodontal avançada. a destruição dos tecidos de

suporte. em uma ou várias partes da dentição.pode levar à perda
de inúmeros dentes,

Os dentes remanescentes. com perda de inserção.muitas vezes
em níveis superiores a 80%. apresentam hipermobilidade.migração
e extrusöo. O quadro se agrava pela presença de trauma oclusal
secundário. como conseqüência. principalmente. da modificação
do padrão de contatos oclusols, A mobilidade dentária pode
atingir estágios limitantes no uso dos dentes. que impedem o

paciente até de morder um sanduíche. criando. além de uma

limitação de função. uma situação de desconforto,
Sensibilidade. dentinária; incidência de cáries radiculares

comprometimento das regiões de fur.ca.lesões endoperiodontais.
perda da dimensão vertical e oclusão. colapso posterior da
oclusão. com abertura em leque dos dentes anteriores são

alterações bem características decorrentes do quadro evolutivo
da doença periodontal.

Afora o tratamento periodontal. as necessidades cirúrgico
restauradoras para restituir a saúde ao sistema mastigatório são
inúmeras. envolvendo desde cirurgias. endodontias. ortodontias
e reabilitações protéticos extensas,

A reabilitação protético. face ao número reduzido e má

distribuição estratégica dos dentes pilares agravados pela sua

inserção mínima e mobilidade aumentada, não encontra as

condições mais favoráveis para fornecer uma distribl!Lção
equilibrada das forças e conseqüente estabilidade oclusal. Mais
do que nunca. a recuperação da saúde bucal. nesse tipo de

situação. requer um planejamento multidisciplinar, O objetivo
é estabelecer uma base racional de tratamento. de modo que
a seqüência de procedimentos viabilize a restituição do conforto
e função num tempo reduzido e com um mínimo de sofrimento

para o paciente. dadas as características de gravidade do

quadro,

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
Especialidades: Periodontia - Prótese Dentária

Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia

. .

, Clínica UroAtuàl ..

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina
Dr. Paulo Odebrecht

"Atendemos aos melhores
convênios de nossa Região"

Rua Jorge Czerniewicz, 1277, '2371-3426

--.�----�

,.

CLINleA SAO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

ENTRO dE

tiOr\JTOloqiA'
INTEGRAdA

DRA. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

DR. Cltcio Sidxei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNVillE, 1 � 70

TELEfONE: (047) }71 ..61 �8

TELEfONE/FAX: (047) }71..]209

r A =-= ir =.:: Clínica de Atendimento
"==' .=-:. .!';!',S .a. .!� Médico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira

CRM 7868
Dr. Paulo Veloso

CRM 7528'

Ginecologia - Obstetrícia - 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

�!!TÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr, Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Sangue não se fabrica.
Doe sangue e você estará salvando uma vida
Dr: lVIarlo Sousa
Dr. lV1arlo Sousa Jr.
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do papeleiro permanece
�stável. e que não será
necessário uma intervenção
cirúrgic_a. "Ele teve o pulmão
direito perfurado e encon
tra-se com uma sonda no
tórax para drenar o sangue,
pela recuperação que Ra
nowski está demostrando,
provavelmente não pre
oisará de cirurgia", informou
o médico.

14 - POLíCIA
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\ Continua internado o pape/eira
esfaqueado no fina/ de semana

Presos em flagrante travestis
acusados de assalto e agressão
---------------------------------

Acusados afirmam que agrediram o representante comercial
porque o mesmo negou-se a pagar o "programa

U

Guaramirim - A Polícia Mi
litar prendeu em flagrante,
na madrugada de terça-fei
ra (2), dois travestis, Luciano
Pereira e Alexandro Flaghte,
acusados de roubarem o

relógio de pulso e mais RS
100,00 de um representante
comerclol. A policio não di

vulgou o nome da vítima. Os
travestis estavam sem os

documentos. Na Delegacia,
em depolmento à delega
da Jurema Wolf, ambos

negaram o furto e afirma
ram que agrediram o repre
sentante porque o mesmo

negou-se a pagar o "pro
grama".

A vítima declarou que es

tava retornando de uma vi

agem a Porto Alegre (RS),
pela SC-413, ao parar no tre
vo de acesso à BR-280, foi
abordado pelos travestis

que pediram carona até o

trevo da BR- 10 1 . "Falei que
não seria possível pois esta
va muito cansado, nesse ins
tante um deles, Pereira, en
trou no carro enquanto o

outro, Alexondro, ficou ao

lado da porta", afirmou,
acrescentando que os tra
vestis começaram a insistir

para fazer um "programa".
"Eu neguei novamente, eles
estavam muito irritados, e exi
giram a minha carteira, en
tão eu fálei que nöo tinha
'dinheiro e o Alexandro co

meçou a me agredir com
socos no rosto, gritando que
era traficante e que ia me

matar, enquanto isso, o ou

tro vasculhava minha poche
te ". contou, afirmando que
quando os travestis avistaram
a viatura da PM fugiram em

direção ao mato.
De acordo com o policial

militar que atendeu o caso,

durante a ronda da PM, eles
avistaram os dois travestis
conversando com o moto
rista de um Gol, no trevo, e
como acharam a atitude

suspeita, retornaram ao lo
cai cerca de cinco minutos
mais tarde. O representante
corneoícou o fato aos poli
·ciais e foi orientado a pres
tar queixa na Polícia Civil,
enquanto a PM começou à

busca aos travestis. Os poli
ciais de Guaramirim tiveram
a ajuda dos policiais de

Jaraguá do Sul. Os travestis
foram encontrados em

frente à Arweg, na Rua Jo
inville, e levados para a de

legacia, o relógio e os RS
100,00 do representante não
foram encontrados.

A PM encontrou o Gol,
placa LXR-4163, de Balneário
Camboriú, alugado pelos
travestis; próximo à Dance
teria Polodium, e mandou

guinchá-lo. Os travestis fo
ram presos em flagrante e

conduzidos ao presídio mu

nietpol.

<

Polícia encontra chassis de
carros roubados no Rio Molha
Jaraguá do Sul - A Polícia

Civil encontrou na segunda
feira (30), no Bairro Rio Mo
lha, três chassis e carcaças
de carros roubados. A PC
acredita que as peças en

contradas são de uma pi
cape Chevrolet D-20, um
Ford F-1000 e um Gol. O
material foi levado para a

perícia que tem 30 dias para
concluir a análise.

I
-

Os chassis foram encon-

-trados graças aos telefone
mas que agricultores da

região fizeram ao radialista
Sandro Basso, repórter poli
ciai da "Rádio Brasil Novo",
que comunicou o fato à

polícia.

De acordo com o dele

gado IIson José da Silva, os
proprietários dos veículos só

poderão ser identificados

após a análise da perícia.

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

,

TRÂNSITO
---------

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Jaraguá do Sul - O pa
peleiro Adilspn José Ra
nowski. 24 anos, esfaque
ado no último final de se

mana, encontra-se interna
do na Ala Santo Antônio
do Hospital São José. Ra
nowski teve alta da UTI (Uni
dade de Terapia Intensiva)
no quarta-feira à torde. se
gundo o médico André
Corinthi, o quadro clínico

Arrombada escola
em Guaramirim

Guaramirim - A polícia
ainda não tem pistas dos
lodrôes que arrombaram a

Escola Municipal Rodolfo
, John, na estrada velha para
Joinville, BrüderthaI, na ma

drugada de segunda-feira
(30).

Os lodrôes levaram
desde materiais escolar

como colo. tesoura, ré
gua, até TV em cores, a

parelho de videocassete,
rádio toca-fitas, filtro de

I água, enceradeira, gela
deira, liquidificador, uten
sílios de cozinha, material
de limpeza, botijão de

gás, roçodeira e toda a

merenda da escola.

o empresário Marcos Dalprá, 57 anos, proprietário
da Indústria Têxtil Dalmar, foi encontroto morto na

manhã de ontem (3), na sala de sua resldênclc,
no Centro. Dalprá deixa mulher, um filho e duas
netas.
O enterro aconteceu às 18 horas, no Cemitério
Municipal, no Centro.

INFORME JURíDICO
Os devedores da Previdência Social têm até

31 de dezembro para quitar seus débitos, à

vista, com 80% de redução na multa. A

redução de 80% só vale para dívidas relativas

a competências anteriores a julho de 1994.
Já as dívidas relativas às competências de

julho de 1994 a março de 1997 terão redução
de 50% na multa; Nestes casos, a redução é

menor porque são dividas mais recentes e as

multas também são menores.

Vitório A. Lazzaris e Isleb, Ventura
Advocacia - 372-1846

venda e locação
para ternpora.da

Barra Velha - SCI Av. Santa Catarina, 311 Centro I
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Kiferro "A" leva o título- de
bicampeã do Peladão/98
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Equipe terminou o campeonato invicta, com apenas um empate e oito
vitórias, a vice-campeã foi a equipe Celinho Sport/Hobby Vídeo

l

), Jaraguá do Sul - A equipe
"Au da Kiferro derrotou a

equipe Cellnho Sport/Hobby
Vídeo por 7 a 3, repetindo a

atuação do ano passado, le
vando o título do Campe
onato Municipal de Futsal -

Peladão/98. A partida final
aconteceu na última sexto
feira, no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Na decisão pe
lo terceiro e quarto lugares,
a equipe Móveis Tank mas

sacrou a Pré-Moldados Agha
por 9 02.

Foram dois meses de dispu
tas, 15 times inscritos e um total
de 192 atletas participando. Ao
todo, o Peladão/98 registrou 40

jogos e 369 gols, média de 9,2
por partida. Os artilheiros da

competição foram Nelson
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Kiferro "A": bicampeã do Campeonato Municipal de Futsal

Mendes, da Kiferro "B". e Mar
cos Bortolott, do Ceja, ambos
com 14 gols marcados. A de-

fesa menos vazada foi da Kifer
ro "Au, apenas 12 gOls,sofridos
durante todo o campeonato.

Ceja e AOJ/FME vencem Pré�Mirim de Voleibol
Jaraguá do Sul - A Liga

Norte-Catarinense deVoleibol
realizou, no último final de se

mana, o Festival Pré-Mirim
"Relojoaria t.onznoster ". no

ginásio do Colégio Divina
Providência. Participaram 16

equipes, sendo dez femininas
e seis masculinas.

A organização do festival
arrecadou cerca de 200 quilos
de alimentos não-perecíveis
que foram doados à AADAV

(Associação Assistencial dos
Portadores de Deficiências Au
ditiva e Visual).

A classificação do festival,
no feminino, teve em primeiro

" -"

COLEGIO MARISTA SAO LUIS

MATRíCULAS

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 (18 a 88 séries)

EnsinoMédio (1" e 2" séries - Terceirão eMagistério)
Vespertino .EducaçãoJnfantil (Maternal e Jardim)

Ensino Fundamental (e a 48 séries)

lugar o Colêgio Evangélico
Jaraguá, em segundo, a Emef

Rodolpho Dornbusch, e em ter
ceiro, a Emef Renato Pradi/
Caic. No masculino, o título fi
cou com a ADJ/FME, o segun
do colocado foi a equipe Sesb/
Condor, e em terceiro, a Emef
Renato Pradi/Caic.

r--------l
I
30 etapadoCircuito I

I
de Voleibol de Areia

IA. Liga Norte-Cctori- '

I nense realizará, domingo I
L (6), a 3° etcpó do Circuito I
I de Voleibol de Areia (du- I '

pias), no recreativa SER
I Marisol, para atletas de até I
I 16 anos. As inscrições cus- I
I tom R� 1 O,GO e poderãOserc I
I
feitas ",f)a sede do liga ou

pelo telefone 3 7Q1213G9" e no I
I., período ve.spertino, até hoje I
I (4). Esta �tápa encerra as I
I, gti�idades de Voleibpl'd�' I
�rela__::este�no, da IIg9".J

ANOTE O NOVO
TELEFONE

COMERCIAL DO CP

370-8649

�cP r.: .

L5�[P@�lí��
-

o A 13° e último rodada do Campeonato Municipal de Futsal Adul
to, masculino, de Schroeder. realizada na sexta-feira (28), definiu o

campeão de 1998. Em quarto lugar ficou o União EC, que perdeu de
100 6 para o Rancho Bom EC, que conquistou a terceira colocação.
A disputa pelo título ficou entre o Deportivo EC e Coremaco, que
levou a melhor vencendo por 13 a 6 o Deportivo.

o No domingo (29), tambémem Schroeder, foi disputada a final do
12° Campeonato Municipal de Futebol de Campo - Interbairros - no

Estádio Municipal CláudioTomaselli. Em quarto lugar ficou aVila Ami
zade, que perdeu de 4 a 2 para o Schroeder I. Na briga pelo título, o
time de Rancho Bom levou a melhor, vencendo por 3 a 2 o Centro,
que ficou com o segundo lugar.

o No domingo (12), das 8h30 até às 13 horas, a Praça Ângelo Pia
zero será transformada em uma passarela de saúde, A Federação
Catarinense de Musculação e Fitness realizará a primeira demons

tração de musculação e ttttiess. onde os corpos mais bem definidos
do País estarão se apresentando. Durante o evento, também acon

tecerá demonstração de Bojutso (técnica de defesa pessoal), Judô,
Capoeira, Kung-fu e Aero-aché.

o A 10° e última etapa do Campeonato Catarinense de Marcas
"AU aconteceu no último domingo (29), em Mafra. O piloto [oro
guaense Ivo Petras KonelL quarto colocado no campeonato, man
teve a posição chegando em segundo na lugar na prova. Konell fez
uma corrida emocionante, após bater na segunda volto. da primei
ra largada, no carro de Edson Dalla Vale, de Chapecó, teve uma

recuperação extraordinária. Sem condições de competir com o

próprio carro, Koneillargou em último com o carro de Douglas Bogo,
conseguindo terminar em segundo lugar, atrás de Juliano Diene. Al
ceu Feldmann, que chegou em terceiro, foi declarado campeão
por antecipação da 9" etapa, resultado que encontra-se sub iuace.
devido às supostas irregularidades no coletor de admissão do carro

de Feldmann.

o As finais, masculino e feminino, do Campeonato Aberto de Hone
debol realizadas neste domingo (29), teve a Univille (Universidade
de Joinville) como campeã nas duas categorias. No feminino, a cios"

sificação ficou com Gang-Bang em segundo; Berçário em terceiro,
e Schroeder em quarto. No masculino, o segundo lugar ficou com o

Ksports, Colégio Duarte Magalhães em terceiro, e Colégio São Pedro
em quarto.

O O tenista jaraguaense Paulo Neto venceu o torneio do Campe
onato Master Estadual de Duplas por Classes, na categoria Quarta
Classe "AU, ao lado do joinvilense Marcelo Fuchter. O torneio acon

teceu em Criciúma, na Sociedade Recreativa Mornpltubo. nos dias
27, 28 e 29. Com esse resultado, Neto e Fuchter lideram o ranking
estadual.

O Acontece, neste final de semana (4,5 e 6), o Torneio de Tênis do
'Clube Atlético Baependi. Aberto a todos os tenistas da cidade, a

competição será dividida em: adulto, categorias A B, C, e D, e in

fantil, até 1o, 12 e 14 anos. A premiação será de troféus para os

primeiros e segundos colocodos e medalhas para os terceiros. As

inscrições estão abertas na secretaria do clube ao preço de RS 10;00
para adultos e RS 5,00 para infantil.

\

ECOMAQ
Móveis

para escrítõrlo

Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores deteto e parede
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FME realiza Torneio de Xadrez
Memorial Aldo Prado - 1 a etapa
---------------------------------

Aberto a todas as idades, o torneio dará prêmios em dinheiro,
troféus e medalhas aos participantes

Jaraguá do Sul - A FME

(Fundação Municipal de
Esportes) e a ADJ (Asso
ciação Desportiva Jara

guá) realizam, neste sába
do (5), o Torneio de Xa
drez Memorial Aldo Pra
do, no Parque Municipal
de Eventos, Pavilhão C.
Com troféus e prêmios em
dinheiro, de até RS 100,00
para a coteqorlo'Absolu
to, onde participam todos
os competidores, mais RS
50,00 para amelhor joga
dora e medalhas para as

demais categorias.
Os jogos acontecerão

em sistema suíço, em sete
rodadas com tempo de

ação para a melhor joga
dora, no valor de RS 50,00,
mais troféu. Os melhores
no Sub-16, Sub- 14, Sub-13
e Sub-12, masculino e

feminino, ganharão me

dalhas.
As inscrições podem

ser feitas na FME durante
a semana ou até sábado,
às 10h3D. Para os enxadris
tas maiores de 17 anos, o

valor da inscrição é de RS
10,00, de 14 a 17 anos, é
de RS 5,00, e abaixo de 14,
R$ 3,00. A organização do
evento lembra a todos os

participantes que de
verão levar um relógio em
bom estado.

reflexão de 21 minutos/
nocaute. O início das
rodadas está previsto
para às 11 horas, com
término às 18, o encerra

mento e as premiações
acontecerão por volta
das 17 horas. O empar
ceiramento será feito

pelo programa Swiss per
tect. e a arbitragem pelo
professor Maurício Berti.

A premiação na cate

goria Absoluto será de RS
100,00 e troféu para o

primeiro lugar; RS 60,00
para o,segundo; RS 40,00
para o terceiro e RS 30,00
para o quarto lugar. No
feminino, haverá. premi-
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O ciclista da equipe Canarinho/Solano ·Som/FME.

Murilo Fischer, venceu a etapa de Estrada válida pelo
ranking nacional. A prova foi disputada no último

domingo (29), na região de Parati (RJ). O percurso
de 155 quilômetros, marcado pela serra, foi consi

derado difícil pelos atletas que ainda tiveram quev ,

enfrentar o calor.

O ciclista de Jaraguá do Sul ainda estuda as propos
tas recebidas para competir por Paraná e/ou São

Paulo.

Jeep Club de Jaraguá do Sul
Na última terça-feira (1), aconteceu nossa Assembléia

Geral Ordinária, na qual foi eleita a nova Diretoria,

gestão 1999, que ficou assim composta:
Presidente - Clous Melcher;

Vice-presidente - Jorge Jaroczinski;
Secretário - Luis Carlos Rodrigues;
Tesoureiro - Vilmar Cattoni;
Diretor de Promoções - Benício Giacomozzi;
Diretor-Social - Rufino Schulz;
Dire.tor de Patrimônio - Moacir Parisi;
Diretor de Trilha - Airton Strelow;
Conselho Fiscal - Valderes Kuchenbecker;

- Flávio Marcatto;
- Alexandre Katcharowski

O vencedor do torneio de pesca, reclízodo no do

mingo passado, foi o companheiro Sandro Lessmann.

Ele teve a sorte de fisgar o maior peixe e também a

maior quantidade.
O aniversariante da semana é o companheiro César

Voelz, dia 30 de novembro. Parabéns e obrigado pela
cerveja.
No próximo dia 19 acontecerá o tradicional Jeep
Noel, com distribuição de balas e brinquedos.
Também no dia 19 será o jantar de encerramento do

nosso clube.

Alguns jipeiros estão tomando aulas de pesca, poro
ver se conseguem pegar algum peixe.

ESTOFADOS MANNES
Mannes lnd. Com.

Espumase
Colchões Ltda.
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