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Vereadores de Jaraguá do Sul são

reprovados no desempenho da função
o Instituto de Pesquisa

Precisão divulgou o resul
tado de uma consulta a 20

pessoas, consideradas for-

madoras de opinião, como
jornalistas, repórteres, lide
ranças políticas e empre
sários, entre os dias 15 e 30

de abril, sobre o desem

penho dos vereadores e

suplentes de Jaraguá do Sul.
Na avaliação final, o

opresidente da Câmara de Vereadores, Lio Tironi, entrega a Erika Biron o titulo de Cidadão
Honorário de Jaraguá do Sul concedido pelo Legislativo Municipal ao médico Joâo Biron,
falecido em abril.
A cerimônia aconteceu em sessão solene realizada, na noite de quarta-feira (9), na Igreja
Evangélica, no Centro. O projeto, subscrito pe/os 15 vereadores, foi de iniciativa do vereador
Vicente Caropreso (PSDB).

desempenho dos parla
mentares municipais foi um
desastre. A média das
notas ficou em 3,6, bem
abaixo do esperado. Ape
nas quatro vereadores
tiveram notas ocima de
cinco; Pedro Garcia

(PMDB), com 6,2; Lorita
Karsten (PMDB), com 5,6;
Vicente Caropreso (PSDB),
com 5,4; e o suplente do
PFL, Antônio Berns, com
nota cinco. As piores notas
foram dadas aos suplentes
Cláudio Finta (PMDB), 2,0;
Rudolfo Gesser (PPB), 1,9; E3
Pedro Pedrotti (PTB), 1,8.

Através de consulta di
reta, os entrevistados res

ponderam questões relacio
nadas às atividades legis-

Alugamos casas e

apartamentos para

temporada em

Balneário Camboriú.

Alu;gamos também
apartamentos para

estudantes.
CRiECI5480

Fone 366-4764

V·
VitórioAiLazzaris
Isleb, Ventura s/c

OAB/se· 2563· ADVOGADOS· OAB/se 275/97

CAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303
Fone: (047)372-1846
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. lativas desenvolvidas duran
te o ano passado e o primei
ro semestre deste ano. A

pesquisa (estimulada e es

pontãnea) continha ques
tões formuladas com o a

poio de cartões-respostas
pré-codificadas.

Os entrevistados afir
maram estar insatisfeitos
com a atuação da Câ
mara em relação aos

problemas do Município.
Apenas 30% acham que
os vereadores fiscalizam o

Executivo e as repartições
públicas, 10% acreditam

que os projetos dpresen
todos beneficiam as

classes menos favoreci
das.
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I»AIS SABOR PARA SUA VIDA

DcJas Rodas
Industrial

371-7719
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De triste memória
Neste domingo (13), completam 30 anos da pro

mulgação do temido AI-5 (Ato Institucional número
5), fechando de vez o regime e marcando a fase mais
violenta e selvagem dos 21 anos de ditadura militar
em Pindorama. A medida, decretada pelo então

general-presidente Arthur da Costa e Silva, fechou o

Congresso, cassou de imedi-
ato centenas de políticos, exi
gindo de grande parte deles
o exílio. censurou a imprensa,
suspendeu as garantias cons
titucionais, permitindo prisões
sem mandado. Oficializou a

tortura, aboliu a ética e des

prezou os direitos humanos.
O AI-5, página infeliz da

nossa História, foi um golpe
dentro do golpe, promovido
pelos militares adeptos da li
nha dura. O decreto deu ple
nos poderes ao chefe de Es

tado, suspendeu o recurso ju
rídico do habeas-corpus e im

pôs ao País o regime do medo. A brutalidade dos

porões da ditadura foi tanta que dividiu as Forças Ar
madas, que ainda negam a existência de torturas du
rante os anos de chumbo, principalmente sob o domínio
do general EmDio Garrastazu Médici (1969/74).

Houve uma verdadeira banalização da tortura,
permitindo-a como método de investigação. O AI-5
censuroufílrnes. peças de teatro, livros, músicas e até
capítulos de novelas, Os generais chegaram ao ab
surdo de colocar censores denfio das redações dos

jornais e revistas para "filtrar" as informações. Toda
degeneração foi em nome do "Brasil grande", que
os comunistas queriam corromper. Com o desgaste
do regime, os militares ardilosamente criaram a anis
tia, com o objetivo macabro de sepultar toda a bar
bárie e não permitir que se julgasse os olqozés,

Na semana passada, o ex-tenente do Exército,
Marcelo Paixão de Araújo, que serviu entre 1968/71
no 12° Regimento de Infantaria, em Belo Horizonte,
surpreendeu a todos e confessou ter torturado cerca
de 30 presos políticos durante o regime militar, Araújo
descreveu os horrores dos choques elétricos, paus
de-arara, tapas, palmatórias e os restos da

parafernália usados nas sessões de suplício aos opo
sitores do regime, Crimes hediondos, equivalentes aos
protagonizados pelos nazistas nos campos de con

centração,
A confissão de Araújo possibilita a abertura da dis

cussão, contribuindo para uma análise aprofundada
do período mais sombrio da História e talvez sensibi
lize a sociedade para o repúdio à tortura em todas
as suas formas, prática ainda utilizada nas delega
cias de polícia, A frase do juiz Edson Marcos de Men

donça: "A dignidade humano não pode sequer ser

ameaçada", acalenta e. reanima a esperança de
civilidade.
Contraditoriamente, ontem se comemorou a pro

clamação da Declaração Universal dös Direitos do
Homem. Documento elaborado pela ONU para ten
tar resgatar a dignidade humano, ignorÇlda durante
os quase sete anos da segunda guerra. O Brasil foi
signatário da declaração, mas mandou .ós favas os

escrúpulos de consciência, porofroseorido o ex-mi
nistro Jarbas Passarinho, É preciso tocar na ferida, até
por responsabilidade soclol. para evitar que se repi
tam as iniqüidades,

Carta do Leitor

Avaliação do desempenho
Concluído os traba

lhos sobre a avaliaçöo
do desempenho dos
vereadores.de Jaraguá
do Sul, cabe aqui urno
explanação sobre a

metodologia utilizada,
a razão e ,as conse

qüências. Foi uma aná
lise complexa que mexe

com o ego dos pes
qulsodos Procurou 0-

ncllsor hábitos profun
damente tidos como

. certos na política local.
A 'pesquisa procurou
ainda oferecer uma

nova e inédita. meto

dologia de avaliação
de parlamentares, com
quesitos definidos por
cientistas 'políticos de

empresas especializa
das em pesquisas,
Sobernos que críticas

foram feitas ao traba
lho. Alguns vereadores
se sentiram injustiçados
e, no discussão entre o

copilador de dados e

eles, idéias divergentes
surgiram devido a exal

tação dos ânimos, Al

guns questionamentos

• Carlos Alberto Ribeiro

ficaram pendentes
devido a impossibi
lidade de manter o diá
logo dentro dos limites
aceitáveis.
Devemos considerar

que o detentor de cargo
eletivo é uma pessoa
pública, sujeita à críticas
e elogios. É também

oportuno lembrar que
não pode haver inversão
de valores; que a função
constitucional do poder
Legislativo é fiscalizar o
Executivo e demais insti

tuições, Depois dessa

tunçöo primordial, se
guem outras como a ela

boração e aprovação de
projetos de lei, apre
ciação de contas, etc"

A participação em

reuniões de bairros e al

guns trabalhos comu

nitários é uma atividade
de marketing político,
que visa a aproximação
do parlamentar junto
ao eleitorado, mas não
tem peso e pode ser

encarado como ati
vidade paralela.
Como nunca foi feito

algo semelhante, tào
extenso no Município,
algumas vaidades fo
ram atingidas em certos

quesitos, sendo impos
sível não citar fatos
ocorridos,
Creio que podemos

afirmar com absoluta
certeza que existiram
certas discrepâncias de

percepção entre aqui
lo que alguns verea

dores pensam que es

tão fazendo e aquilo
que as pessoas acham

que eles estão fazendo,
Nota-se uma abissal dis
tância,
Como aproximar esses

dois mundos? O ponta
pé inicial deverá ser

dado pelos parlamenta
res. Novas posturas, in

tensificação nos traba
lhos Legislativos e o fim
das picuinhas são os

caminhos viáveis em bus
ca da excelência nos

serviços prestados,

* Coordenador do Insti
tuto de Pesquisa Pre
cisão'

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.

CORREIO DO POVO
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 do jornaL

/

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� cP·······························n···················· .

1S�[p!!\�@ [9)@ l.S��u@�

"Importante inauguração da melhor escola do

Município, Mesmo não sendo importante poro
alguns, seria viável que convidassem também para
a inauguração os professores e os funcionários como
forma de gratidão� São eles que convivem o tempo
todo na escola, Outro detalhe: 'criança' não
entende o importante momento político, Para elas

a satisfação é saber que estoróo apresentando-se
ao prefeito e autoridades, No caso específico da
fanfarra, ensaiaram mais de 60 dies. estavam desde
às 18h30, Deveria ter seus lugares de honra na frente
do prefeito, e serem os primeiros a se apresentarem,
Porém, além de estarem espalhados na ala antiga,
foram tocar a primeira peça quando a maioria das'
autoridades jó havia deixado o local."

Jairo Corrêa - Jaraguá do Sul

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

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

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

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

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

informações não serão publicados.

As colaborações devem ser enviadas para a Rua Walter

Marquardt, 1.180, Bairro Rio Molha, 89.259-700. Caixa Postal 19
-

ou pelo tele-fax (047) 370-7919

Grupos de trabalho debatem os

projetos e ações' da Agenda 21
---------------------------------

Secretário de Desenvolvimento Econômico coordena a estratégia
Desenvolvimento Social, uma das sete propostas pela ECO/92

Jaraguá do Sul - O secre

tário de Desenvolvimento
Econõmico de Jaraguá do Sul.
Waldir Watzko, coordena, no
Município, a estratégia Desen
volvimento Social, uma das
sete definidas pela Agenda 21.
Watzko tem realizado reuniões
com cerca de 50 pessoas para
discutir e apresentar propostas
aos seis pontos a serem traba
lhados pelos grupos. Erradi

cação da pobreza; Mudanças
de padrões insustentáveis de

.
consumo e produção; Ordena
mento dos assentamentos ur

banos; Atenção à infància,
mulher e idoso; Paternidade
responsável e Proteção e pro
moção da saúde integral.

Nesta entrevista, Watzko ex-'
plica o que é a Agenda 21 e

as ações a serem desenvolvi
das no Município.

CORREIO DO POVO - O que é e

de onde surgiu á Agenda 21?
Waldir Watzko - É a melhor

proposta que existe para 01-

conçcr o desenvolvi
mento sustentável.

É o principal do
cumento da ECO/92,
a mais importante
conferência das Na

ções Unidas de todos
os tempos, que foi
realizada no Rio de
Janeiro, em 1992.

CÂMARA
MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

CP - O que tem
definido na propos
ta?

Watzko - Descre
ve o que precisa ser

feito para melhorar a

qualidade de vida
de toda a popula
ção sem destruir o

meio ambiente. Visa
reduzir o despercfclo
e mudar muitos dos
nossos atuais hábitos
de consumo.

A Agenda 21

quer atender as ne
cessidades do pre
sente, sem com

prometer o futuro
dos nossos filhos e

netos.

Informativo Semanal da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

sessões ordinárias realizadas nos dias 30/11 e 3/12, as principais ações dos vereadores foram:
Aprovado em 1 a votação, com emendas, .projeto do Executivo M:unicIp�1 que altera dispositivos da lei municipal
referente ao Estacionamento Rotativo "Zona Azul""

...,.. .Ó:Ó»

"

•

Afonso Piazera propôs a impla�tação de lompada eletrônica na rua Jo�o.Januário,Ayroso, esquina com a rua

São José, no Jaraguá Esquerdo':'Solicitou elÍVio de ofício parabenizandoa CDL pala decoração natalina.
Solicitou ao lider do governo, vereador Alcides Pavanello, a colocação de placas proibindo estacionamento nas

esquinas das ruas Luiz Kienen e Cabo Harry Hadlich com a Reiriold(') Rau, para evitar acidentes.
lorita Zanolli Karsten propôs a implantaçáO dê semáfnro corrttotoelra na rua'Exp. Antonio Carlos Ferreira, na
altura da rua Onélia Horst, na ViI� Lenzi e colocação de placas noivj.fonto�\de:ônibus contendo os horários e

itinerário dos ônibus. Destacou o;empenho de todos n9 projeto ,bofa"iofúIOS bairros Rio Molha, Vila Nova e

Barra do Rio Cerro. Solicitou organização do estacionamento ná ár"�'ªida esquina da rua Gumercindo da Silva
com a Henrique Piazera, para melhorar a visibilidade na conüuêneíà'âaquelas ruas. Chamou atenção para o lixo
que se acumula defronte a Estação Ferroviária quando,há passeios com a Maria,Fumaça, solicitando envio de
oficio ao agente ferroviário.

. . !'"

'

,
,;

Maria Elisabet Malledi propôs a implantação de rede pe e�goto e astaltarnento da rua Virgílio Demarchi na
Estrada Rio Cerro Pequeno. RegistrQu a sqa'PlirticipäÇâo e.a do vereà.dor Adem,ar Possamai na solenidade de

fundação do Conselho da Comunidª,dº: qu�jª!ª;apo!.g.ªo ��t�Dl�:.(l\!:s�a ��i�Jegração na sociedade
..

Niura Sandra Demarchi dos SantoslevefaprovadÓ e'm'2!!:votáçaO�\O'�roJetÜ'de leique acrescenta inCISO no

parágrafo 10 da Lei 1.860/94,. "material novo adquirído pelifpYêfeitiífâ'ou"Ftó1iàBI através de compra, para fins
de construção novas, doações e/ou financiamento às íamllias�ue p até! 5 salérios mínimos e que
possuam terreno própria para a construção". Convidou topos para c a �rea da futura sede da Assoe.
Novo Amanhã. Parabenizou a Assac. dos Moradores do Bairro São L esratlzaçäo colocada em prática.
Moacir Bertoldi teve aprovado, em 1� yotação, .öproj�to de lei den inar/a rua 651 de Ernesto Panini.
Sobre a aprovação das alterações do pmjêto.relativoao e

.
to..[otativo, falou da importância do valor

do cartão de 1/2 hora ser a met?de 'e o prazo de reClaiJ1aç, < ra l5,.dias:,
Pedro AnacletQ Garcia solicitou' envio' de ofício à Secretaria d senvolvime�tP Urbano, pedindo providênCias
quanto ao atendimento da implantaçãó de uma rotatória nas proxlrnjdades do Supermercado Rau, sua indicação
aprovada no ano passado. Destaco.u a presença de comerciantes da rua Joinville,
próximo a Weg II, reivindicando solüçãp viáy�I;,Qe,acesso nague,las iÚ)e(lia,çaes.
Vicente Caropreso citou reunião da Amvali em BärràYéjha,\ôiséútiu-se diversas
questões da microrregião, principalmente quanto ao meio ambiente e qualidade de vida.

Vanguarda: Watzko coordena uma das estratégias da Agenda 21

CP - Como está sendo de
senvolvido os trabalhos em

Jaraguá do Sul?
Watzko - Primeiro é bom es

clarecer que a Agenda 21 é
um conjunto de ações com

metas, recursos e responsabi
lidades definidas a curto, mé
dio e longo prazos. É um plano
de ação obtido por consenso,

exigindo o envolvimento e a

participação dos munícipes,
do poder público e instituições
diversas.

Jaraguá do Sul é um dos

primeiros municípios do País a

elaborar a Agenda 21. O pro
jeto envolve mois de 300 pes
soas, coordenadas pela Ferj,
Prefeitura e Acijs, que estão dis
cutindo as sete estratégias de
lineadas.

CP - Quais são essas estraté
gias?
'Watzko - Desenvolvimentos

Social, Urbano e Econõmico,
Redução de resíduos, Edu
cação, Energia e demais recur
sos e Administração participa-

tívo.

CP - Quais são as ações da

estratégia Desenvolvimento So
cial?

Watzko - A estratégia conta
com 64 pessoas e formou cin
co grupos de trabalho para cin
co grandes linhas de ação: Er

radicação da pobreza; Mu

danças de padrões insustentá
veis de consumo e produção;
Ordenamento dos assenta
mentos urbanos; Atenção à in

fància, mulher e idoso; Pater
nidade responsável e Proteção
e promoção da saúde integral.

Os grupos já iniciaram as

atividades, seguindo seis fases.

CP - Quais são essas fases?
Watzko - Formação dos

grupos e busca de infor

mações; identificação das
bases para a ação local; fo
calizar e definir os objetivos;
propostas de projetos; defini
ção das prioridades e reda

ção final e apresentação
pública dos resultados.

CENTRO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP�vP+
Suaempresa

em ótima formaDEIMAGEM
Hospital Jaraguá

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

(ESQUINA COM A REINOLDO RAU).
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Pesquisa revela o desempenho
dos vereadores em 3 quesitos
---------------------------------

Relatório pode ser considerado imparcial porque, apesar de ter sido
tmcrctoao pelos próprios parlamentares, as notas foram muito baixas

Jaraguá do Sul- Patrocina
da pelos vereadores, o Insti
tuto de Pesquisa Precisão di

vulgou esta semana o resulta
do do desempenho dos par
lamentares jaraguaenses no

ano passado e no primeiro se

mestre deste ano, Foram ava

liados, além dos titulares, os
suplentes que assumiram a '

vaga, Para cada semestre, o
instituto usou uma metodolo

gia diferente, "o objetivo é
obter dados precisos para
avaliar cada parlamentar", A
pesquisa foi realizada entre os

dias 15 e 30 de novembro e

ouviu 20 pessoas, entre lide

ranças políticas, empresários
e formadores de opinião, -

Avaliação: -äesempenno dos vereadores fica abaixo da média
- A Consultoria Política

Arko Advice ouve 60 pes
soas em Brasília para ava

liar o desempenho dos 594

parlamentares, A nossa

avaliação é uma pesquisa
qualitativa, onde o que im

porta é o conhecimento das

pessoas ouvidas e não a

quantidade - explicou o

diretor do instituto, Carlos Al
berto Ribeiro, justificando o

número baixo de entrevista
dos,

Pela primeira ovolloçöo.
os critérios aplicados, se

gundo Ribeiro, foram defini
dos por cientistas políticos e

institutos que estudam o

desempenho de parlamen
tares e baseados na meto

dologia de quatro entidades

que costumam fazer ra

diografias do Congresso Na
cional. Instituto Universitário
de Pesquisas do Rio de Ja
neiro, Departamento Inter
sindical de Assessoria Par
lamentar, Instituto de Estu
dos Sócio-econômico e

Consultoria Política Arko Ad
vice, A avaliação levou em

conta o número de projetos
e indicaçôes apresentados,
a participação em comis
sôes, comparecimento em

sessões e demais atividades
leqlslotlvos.

Por essa avaliação, os

vereadores AdemarWinter e
Lio Tironi, do PTB, Ademar
Possamai e Carioni Pavanel
lo, do PFL, ficaram com nota

um, Vicente Caropreso do ponto de vista e é obje
(PSDB) e Gildo Alves (sem. tivo nas explanações - expli
partido) nota três, Com nota - cou Ribeíro,

•

cinco aparecem: Alcides Nessa avaliação, Garcia
Pavanello e Elisabeth Matte- também foi destaque e repe-

, di, do PFL, Lorita Karsten e tiu o dez. Piazera ficou com

José Antônio Schmitt, do nota oito, Caropreso, Bertold!,
PMDB, Afonso Piazera Neto Niura e Lorita emplacaram
(PTB), Moacir Bertoldi (PPB) e seis, Schmitt, Menel e Elisa-
Niura dos Santos (PSDB) ti- beth ficaram com nota cinco,
raram <nota seis, O vereador Com nota três aparecem AI-
Gilmar Menel (sem partido) cides e Carioni Pavanello e

ficou com nota sete, e Alves, Possorncl. Tironi e Win-
Pedro Garcia (PMDB) foi o ter ficaram com um, Os três
campeão da eficiência, suplentes, Pedro Pedrotti
com nota dez. (PTB), Margrit Marquardt e Ru-

2° MÉTODO - A avaliação dolfo Gesser, do PPB, tiraram
do segundo semestre de zero.

1997 utilizou os mesmos 3° MÉTODO - Também nes-

critérios do primeiro, apenas so avaliação os critérios foram
a metodologia utilizada foi os mesmos, alterando a me-

outra, Essa avaliação apon- todologia, Essa avaliação
tou os vereadores que se apontou os vereadores que se

destacaram como negocia- destacam como líderes, Mais
dores e debatedores, Gar- uma vez Garcia e Piazera fi-
cio foi considerado o melhor. com à frente, seguidos por
negociador, seguido por AI- Coropreso. Na avaliação ge-
cides Pavanello, Piazera, rol. o suplente do PFL, Antônio
Bertoldi e Niuro: No item de- Berns, se destacou com nota
batedores, Piazera é o me- seis, igual a TiroQni, Alcides Po-
lhor. Garcia vem em segun- vanello, Possamai, Coropreso.
do, seguido por Niura, Caro- Bertold!, Niura e Lorita, atrás
preso, Alcides Pavanello e apenas de Gàrcia, com nove,
Possamai, e Piazera com sete,

- Bom negociador é Schmitt aparece com nota

aquele que procura o con- cinco, seguido por Carioni Pa-
senso, ouve os prós e con- vanello, com quatro: Alves e

trcs. ocupa a tribuna e "par- Menel. com três: e Winter e

Ia", Já o debatedor é o par- Elisabeth com nota um, Os su-

lamentar que debate os plentes Maria Salete Patrício
projetos demonstrando co- (PMDB) e Ivo Hass (PTB) fica-
nhecimento, tem convicção rorn com zero.

o secretário de Transportes e Obras de Guqramirim, Francisco Luiz
de Souza, também vice-prefeito pelo PI\.:1DB, não conseguiu
convencer os vereadores durante a exposição de assuntos

referentes à pasta, na noite de quinta-feira (3), quando convoca
do para explicar a situação das estradas, ruas e coleta de lixo,

Para o vereador Altair José Aguiar (PPB), autor da convocação, a
desculpa dada pelo secretário sobre falta de dinheiro, "não

cole".
- A arrecadação em dezembro de 1996 era de RS 377 mil. Em

agosto deste ano foi de RS 508 mil. Com menos dinheiro, o ex

prefeito fez o prédio da atual Prefeitura, reformou mais de 30
escolas e o estádio - comparou,

Posição
Aguiar disse que tem ouvido
muitas reclamações sobre
as estradas no interior do

Município, do não asfalta-
mento e calçamento de
ruas e da coleta de lixo,

que classificou de precária,
- É obrigação do poder

público encontrar soluções
para esses problemas, A
população paga impostos
e quer ver suas reivindi

cações atendidas dentro
das possibilidades - justifi

cou,

De olho em 2000
A convocação do secretário,
mesmo negada, faz parte da

estratégia do PFL e PPB para
as eleições municipais de 2000,
Lideranças das duos legendas

não escondem a futura

coligação e querem derrubar
o PMDB, principal adversário,
A chapa já está praticamente

. definida, com o vereador
Ivaldo Kuczkowski (PFL) na
cabeça-de-chapa e o presi
dente da Cãmara de Verea
dores, Jaison Batista (PPB),

corno vlce:

Fechado
Já está confirmada a composição da Mesa Diretora da Cãmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul. A eleição será na próxima

segunda-feira (14),
Presidente - Alcides Pavanello (PFL), vice-presidente - Elisabeth

Mattedi (PFL) e secretário - Afonso Piazera Neto (PTB),

Meo-culpo
As obras da Rúa Joinville
estão atrasadas em três

meses,

Depois das chuvas, a
empreiteira responsável vai
dar férias coletivas aos

funcionários,
• •

I

O atraso tombem e decor-
rente de erros técnicos do
governo, admitido pelo
prefeito Geraldo Werning-

haus (PFL),
'

Até que enfim

Depois de dois anos de total

letargia, quando foi apenas
figura decorativa na Câma-
ra de Vereadores de Jara

guá do Sul. Ademar Winter

(PPB) apresentou a primeira
e única indicação, a cons-

trução de um abrigo para os

clientes do Besc no posto da
Secretaria de Obras, na

Barra do Rio Cerro,
É impressionante!

Secreto
A Câmara de Vereadores aprovou as contas de 1995 do ex

prefeito Durval Vase I (PTB), apesar das dezenas de restrições
apontadas pelo TCE,

A votação foi secreta e apenas quatro vereadores reprovaram
as contas,

. �ADD!Maklel�
É MAIS SEGURO

Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�o"o 'o Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

f,�{)"....\tf-ç Fone: 372-0047 - Jaraguá dó Sul - SC

CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS
Recrutam ento e Seleção Treinam ento

Mão de Obra Temporária Avaliação de Potencial

Programa de Orientação- Psicológica

Rua Felipe Schmidt, 218
Fone/fax:: (047) 371-9565

Home page:www.rhbrasil.com.br
e.mail: jaragua@rhbrasil.com.br
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Presidente da Sadia é eleito
Líder Empresarial Nacional/98

:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E •.
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

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

E-mail: acijs@netuno.com.br

PROJETO ÃNCORA TEM PROPOSTA DE REINTEGRAR O APENADO
Com a instalação do Conselho da Comunidade na Comarca

de Jaraguá do Sul, pelo juízo dos Feitos Criminais, da Infáncia e da
Juventude, deve ser implementado, agora, o Projeto Âncora, de
reintegração do apenado à comunidade, elaborado pelo
industrial Nilton Roque Zen, vice-presidente da Acijs para assuntos
de Segurança,O projeto tem como metas assistir o apenado social,
jurídica, familiar e religiosamente para que, cumprida a pena, não
venha a transgredir a lei. "O objetivo é devolver integralmente a

cidadania ao apenado, de tal forma que, ao cumprir a pena,
retorne às atividades normais sem o timbre de alijado, tornando
se uma pessoa útil. produtiva e integrada à comunidade", explica
Zen.

Segundo ele, para poder reconduzir um apenado à sociedade,
nào se deve esquecer da sua condição de pessoa humana e

profissional.mesmo que provisoriamente retirado do convívio social
pela sua inadequada conduta. Como metas assistenciais estão:

conseguir um trabalho para os apenados, o aperfeiçoamento
profissional e a recolocação no,mercado quando da libertação,
O trabalho será remunerado e parte do valor, pela proposta, iria
para um fundo, outra para a famnia e, a terceira parte, para as

despesas pessoais e necessidades.
O projeto deve ir a dtscussöo junto ao Conselho da

Comunidade, Entre os empresários, a proposta foi bem-aceita em

sua essênclo.

CEJAS COlOCA À VENDA O PRÉDIO DE SUA SEDE
O Cejas � Centro Empresarial de Jaraguá do Sul -, condomínio

formado pela Associação Comercial e Industrial. Cámara de

Dirigentes Lojistas e Sindicatos Patronais, está colocando à venda
o prédio de sua sede, na Avenida Getúlio Vargas. A área física é
de 807,50 metros quadrados e o terreno mede 631.80 metros
quadrados. Os interessados devem contatar na secretaria
executiva da Acijs ou com o presidente, Eduardo Horn, para a

tomada de informações sobre o processo de venda do imóvel.
O Centro Empresarial está projetando a construção do seu

novo espaço, com aproximadamente 2.600 metros quadrados,
na Rua Jorge Czerniewicz, ao lado do Centro Cultural da Scar. O

anteprojeto arquitetõnico já é conhecido através de concurso

público no qual saiu vencedora a Conart Arquitetura e Design. A
intenção é iniciar a obra no próximo mês de março.

O anteprojeto está harmonizado com o Centro Cultural e inclui
estacionamento e urbanização da área do entorno, que terá uso

múltiplo, As entidades que compõem o Cejas necessitam de maior

espaço para o desenvolvimento das suas atividades, devido ao

aumento da demanda de serviços oferecidos aos seus associados.

ACIJS/APEVI TERÃO PERíODO DE FÉRIAS COLETIVAS
AAcijs e a Apevi encerram no dia 18 de dezembro as atividades

do ano e recomeçam no dia 11 de janeiro. Solicitamos aos

associados que necessitarem dos serviços que providenciem com

antecedência, evitando dificuldades de última hora. Durante o

período das férias coletivas, a Assessoria Jurídica do Cejas
atenderá, com serviço de plantão, na Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 1228, telefone 371-2311.

A última reunião do ano, da Acijs/Apevl. está marcada para o

dia 14 de dezembro, às 18 horas, na recreativa da Frigumz, em
Santa Luzia. E o retorno está programado para 1 de fevereiro.

SENAI TERÁ CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
O Centro de Educação e Tecnologia do Senoi de Jaraguá do

Sul. apresentou o Projeto Curso Qualificação em Automação
Industrial (modularizado), que deve se desenvolver no próximo ano.
O' projeto foi montado por solicitação da Acij�, para atender a
demanda do mercado local. haja vista a necessidade das
indústrias terem profissionais com atualização técnica/tecnológica
poro acompanhar os avanços incorporados aos processos
produtivos e de gestão das empresas, Serão 802 horas de curso e

32 vagas oferecidas, por ano.

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

Prêmio outorgado pela "Gazeta Mercantil" homenageou ainda
120 líderes empresariais estaduais, entre eles quatro jaraguaenses

São Paulo - O presidente da
Sadia, Luiz Fernando Furlan, foi e
leito pelo Conselho Permanente
de Líderes Empresariais do Jornal
"Gazeta Mercantil" como o Líder

Empresarial Nacional deste ano.

Foram homenageados também
120 empresários de todo o País
com o título "Líderes Empresariais
Estaduais/98", entre eles, os jara
guaenses Wandér Weege (Mal
wee Malhas), Vicente Donini

(Marisol) e Eggon João da Silva e
Décio Silva (Grupo Weg).

Os líderes empresariais deste
ano foram escolhidos em eleição.
realizada entre os assinantes da

-

Prêmio: Furlan (E) e Levy durante entrevistá coletiva
"Gazeta Mercantil". Durante o

cerimônia de divulgação do prê
mio, foram lançados duas novos

publicações destinados à classe

empresarial: o Revisto Fórum dos
Líderes e o livro Vida Brasileiro, A
revisto traz o perfil do líder nacio
nal e uma pequeno biografia dos
líderes estaduais, Olém de infor

mações sobre os líderes perma
nentes.

O livro Vida Brasileiro é uma

seleção de reportagens publica
dos sob o rubrico do mesmo

nome durante o primeiro semes

tre de 1998 no Jornal "Gazeta
Mercantil". O livro descreve as

aventuras e mergulho no olmo de
homens e mulheres que enfren
tam riscos no desenvolvimento do
função. Examino sucessos e re

constrói o trajetória de alguns fra
cassos experimentados.

LíDERES - Luiz Fernando Fur-

Ion, 52 anos, engenheiro qulrnl- ,

co e administrador de empre
sas, é presidente do Conselho
de Administração do Sadio des
de 1993. Integro também o Con
selho de Administração do Pa
namco Panamerican Beveera

ges e do Brasmotor, além dos
conselhos consultivos dq IBM
Américo Latino e do AHN (Amro
Bank Brasil), É diretor do Depar
tamento de Comércio Exterior
do Fiesp (Federação dos Indús
trias do Estado de São Paula),
onde é vice-presidente,

- Um líderempresarial deve ser

bom interlocutor e ter posições
firmes dentro do razoalidade
econômico atual e perseverar no
contínuo procuro de soluções que
contribuam paro o desenvolvi
mento econômico - ensinou, infor
mando que recebeu o indicação

com surpreso e sensação de au

mento 'de responsoollldode. num
momento delicado do economia.

Após o cerimônia, Furlan e o

diretor-presidente do "Gazeta
Mercantil", Luiz Fernando Ferreiro

Levy, conçederam entrevisto à

imprenso.
,

Wandér Weege é diretor-pre
sidente do Malwee Molhos, Eg
gon João do Silvo é presidente
do Conselho de Administração
do Grupo Weg e integro ainda
os conselhos de Administração
do Oxford, Tigre, MarisoL Per

digão e Champion. Décio Silvo
é presidente-executivo do Gru

poWeg e Vicente Dorilní é dire
tor-presidente do Marisol e pre
sidente do Conselho de Admi

nistração do empresa, foz parte
dos conselhos de Administração
do Karsten, Cremer e Condor.

Vitório A. Lazzaris
&

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

Previdenciária
Trabalhista

•

•Advocacia voltada para
Pessoa Física •

•

Consumidor
Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303 - Fone 372-1846
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tou em RS 125 mil, que foram

aplicados no Jornal do
Estudante, distribuído gratui
tamente a 25 mil alunos da
rede municipal de ensino das
sete cidades da Amvali e al

gumas escolas da rede esta
dual.' ASeduma (Secretqria
de Desenvolvimento Urbano
e Meio Ambiente) financiou o
projeto para triagem e desti

nação dos resíduos sólidos e

para o corte de madeira.
Em relação ao turismo,

Nogaroli adiantou que o ob
jetivo é divulgar o potencial
da regiãö: procurando firmar
convênios que possam pro
jetar os municípios nacional
mente. "Vamos investir na in
fra-estrutura operacional dos

6 - ECONOMIA Co.RDDTo. no. no.:llo. JARAGUÁ DO SUL 11 DE DEZEMBRO DE 1998
...............................
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Orçamento da Amvali para 1999 está estimado em R$ 350 mil
---------------------------_ ...._---

Recursos são parte de convêhios com a 170 Regional de Saúde, Petrobras
e repasse de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios

Jaraguá do Sul - o orça
mento da Amvali (Asso
ciação dos Municípios do
Vale do Itapocu) para o

próximo ano está previsto
em RS 350 mil, igual valor
deste ano. O anúncio foi
feito pelo presidente,Orlan
do Nogaroli, prefeito de
Barra Velha pelo PMDB, na
noite da última terça-feira
(8), na sede da entidade,
durante reunião com os de_"

mais prefeitos dos municí
pios que integram a Amva
li.

De acordo com Nogaro
li, os recursos destinados à
Amvali serão investidos em
saúde, educação, turismo
e em cursos de orientação
e capacitação dos agen
tes políticos envolvidos
com a entidade. "A prio
ridade é a saúde. O con

vênio com a 170 Regional

de Saúde é uma das for
mas de garantir assistência
cada vez melhor para os

nossos munícipes", de
clarou, lembrando que a

Amvali pretende capacitar
técnicos para acompa
nhamento dos municípios
na tributação.

Inicialmente, este ano, a
entidade tinha um orça
mento de RS 225 mil. De

pois. a Petrobras suplemen-

municípios. Precisamos de I

mais placas orientativas, cui
dar do meio ambiente e de
senvolver poíítlcos ambien- I

tais", frisou, lnforrnonoo que a
I

Amvali pretende ainda criar
a Casa Familiar Rural, onde :

técnicos darão orientações
aos agricultores.

EDUCAÇÃO - A região da
Amvali se destacou em 'todo
o Estado no setor educacio
nal. Os menores índices de
evasão, de defasagem e de
reprovação escolar foram re

gistrados nos sete municípios
que integram a microrregião,
Por outro lado, a região tam
bém tem o maior número de

crianças em idade escolar em
salas de aula.

Sem reajuste: Nogaroli anuncia orçamento para 1999
•... ","

r (n[M�@'���.; @1[2r)---------l
o A Secretaria de Administração e Finanças informou que o

I
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para o ano que vem I
sofrerá reajuste de 2%, I
As formas de pagamento serão as mesmas estabelecidas este I
ano. Em cota única, 25% de desconto para o contribuinte que I
quitar o imposto até o dia 22 de março, ou com 15% de descon- Ito para o pagamento feito até 20 de abril,
Em duas parcelas, 20% de desconto para os pagamentos em 22 I
de março e 20 deabril., I
Em três parcelas, ,15% de desconto, com pagamentos até 22 de I
março, 20 de abril e 20 de maio, I
O contribuinte poderá optar pelo parcelamento em até oito

I
vezes, sem desconto e com reajustes mensais,

I
O O IPTU representa 7% da receita do Município. O valor lança- I
do equivale á R$ 5,9 milhões. A inadimplência chega a 15%. I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
sos.

I
I
I
I
I
I
I
I
I o O CUB (Custo Unitário BáSico) da constru�ão civil, �m deze�- I

I bro, registrou aumento de 0,17% em relaçao ao mes anterior, I
�assando de�$ 429,9�ara�$�30,6:' J

o O secretário José Papp disse que os carnês serão distribuídos I
a partir da segunda quinzena de janeiro, também nas ernpre]

I
O Em Schroeder, o IPTU/99 não sofrerá reajuste. I
São três opções para pagamento, em cota única, 30 de março, I
com desconto de 20%, em 30 de abril, com 10%' de desconto, e I
em 30 de maio, com 5% de desconto. '

I
Para o contribuinte que optar pelo parcelamento, poderá fazê-lo

I
em três parcelas iguais, sem desconto e sem reajuste.

I
O A Assembléia Legislativa inicia a apreciação do orçamento I
estadual para 1999; estimado em RS 3,8 bilhões. I
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Turismo
Joraguá do Sul recebeu pela segunda vez consecutiva o selo Mu

je nicípio Prioritária para o Turismo, concedido pelo Ministério da Indús
ui- trio, Comércio e Turismo.

e- A premiação se deve aos investimentos e projetos do governo na

n- área de infra-estrutura e meio ambiente, como expansão da reci-

clagem, desenvolvida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambi
a enfe, e construção da estação de tratamento de esgoto sanitário.
ar o Município está incluído no PNMT (Programa Nacional de Munici
je palização do Turismo).
es

Trânsito
la A Polícia Rodoviária Estadual vai exigir, a partir do dia 1 de janeiro, o

uso dos novos equipamentos, conforme determina o novo Código
lo deTrãnsito Brasileiro e as resoluções do Contran (Conselho Nacional
0- de Trânsito).
íe A corporação informa que fará rigorosa fiscalização da nova legis
le loção e não haverá tolerância, já que as medidas foram bastante

e- divulgadas.
A preocupação da Polícia Rodoviária é quanto ao feriado prolon

)S
gado de final de ano, quando muitos motoristas poderão ter pro

O. blemas se deixarem para a última hora a revisão e os equipamentos.
n-

Ie Ensino
11 Jaraguá do Sul tem 606 alunos de 5° a 8° sér'ies da rede municipal

com defasagem escolar, igualou superior a dois anos, 15% do total
CP matriculado.

Para tentar reverter a situação, a Secretaria de Educação vai im
plantar em 11 escolas as Classes de Aceleração para alunos da 5° a
70 séries. O objetivo é trabalhar os conteúdos específicos que con

tribuam na formação da cidadania, privilegiando a auto-estima dos
estudantes.
Durante este ano, 177 alunos de 2° e 3° séries estavam em oerosç
gem escolar.

Defasagem
A secretária de Educação, Isaura Silveira, afirmou que as principais
razões poro a defasagem escolar são reprovação, evasão escolar
e atraso para entrar na escola. Ela disse ainda que a evasão escolar
se dá por problemas familiares e desistência, quando sabedores de
reprovação.
A reprovação no Município vem caindo. Em 1996, 11 % dos alunos da
rede municipal foram reprovados. No ano passado, registrou-se 8, 1 %.
A meta este ano é atingir apenas 5%,

1 Vacinação
� A Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul está ministrando vacina

contra sarampo, nas crianças acima de nove meses, nos postos de
saúde da Reinaldo Rau, Caie (Centro de Apoio Integral à Criança)
e João Pessoa, nos horários normais de atendimento.

l Este ano, registrou-se 18 casos no Estado e apenas um no Município.

I Ameta do Ministério da Saúde é erradicar a doença até o ano 2000.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Palestra
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente promove amanhã, sá
bado, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, entre 8 e 12 horos. pa
lestra com o engenheiro-agrônomo Paulo Sérgio Rodrigues de Araújo.
Araújo cursa doutorado em Piracicaba (SP), na área de plantio de
frutas tropicais. Ele vai cpresentor os métodos para se plantar ca
rambola.
A entrada é franca.

Pesquisa aponta realidade dos
moradores da Ilha da Figueira
---------------------------------

Segundo dados coletados pelo consulto, os principais necessidades dos
entrevistados do bairro são área de lazer e posto policial

Jaraguá do Sul - Com o ob

jetivo em conhecer a realidade
social, cultural e econômica do
Bairro Ilha da Figueira, alunos
da segunda série do segundo
grau do Colégio Estadual
Holanda Marcellino Gonçalves,
coordenados pelo professor de
Sociologia, Lauri dos Santos,
realizaram pesquisa entre os

moradores. No item neces

sidades consideradas mais ur

gentes, a população definiu a

implantação de um posto poli
ciai e a criação de área de la
zer, com 17,37% e 17,30%, res
pectivamente.

Os questionários foram divi
didos em três partes conforme
a proposta inicial: dados pes
soais, situação sócio-econômi
ca e cultural e situação do
bairro e necessidades. Pela

pesquisa, a população mascu

lina supera a ternínlno em 3,4%;
deste total, 51,2% são casados
e 32,6% solteiros. 32,36% têm
entre 15 e 25 anos; 29,44% en

-tre 25 e 35; 25,65% entre 35 e

45; e 12,53% têm mais de 45
anos. A religião católica pre
domina com 77,68%, seguida
pela evangélica com 10,14% e

luterana com 5,5%. Quase
metade dos moradores é na

tural de Jaraguá do Sul- 46,68%
- 34% são do Estado e 13% do
Paraná.

Os alunos concluíram
que a situação econômica
dos moradores da Ilha da

Figueira é boa. A afirmação
está baseada na infor

mação de que 79,42% têm
casa 'própria e mais da
metade dos entrevistados
tem renda mensal que varia
<entre quatro e seis salários
mínimos e acima disso.
71, 8% têm carteira assinada
e 23,83% ganham mais de
seis salários mínimos. A in
dústria emprega 33,13% dos

T ARTEB

NOVO

ENDEREÇO

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

NECESSIDADES APRESENTADAS

4%

7%

10%

Você está procurando a BotQarte?
Pois ela mudou! Está agora com sede própria para melher

lhe atender com caseados, picuetas, aplicações de
botões em gerál e fabricação de cadarços.

moradores da Ilha da Figuei
ra, enquanto que o comér
cio 21,51%, e 18,02% traba
lham em empresas presta
doras de serviço. 57,84% dos
moradores possuem carro.

A preocupação com a in

formação é grande. 80,12%
dos entrevistados afirmaram

que acompanham regular
mente os noticiários de rádio
ou televisão, No entanto, a

penas 34% são assinantes de
algum jornal ou revista. A Glo
bo é assistida por 65,05%, en
quanto que o SBT tem a

preferência de 16,76%, a Ban
deirante aparece em terceiro

lugar com 8,23%. A TV é apon
tada por 34,83% da popu
lação como opção de la
zer, seguido do cinema, com
21,5%, prática de esporte
com 15,26% e música com

14,62%. A maioria esmaga
dora dos filhos - 75,78% -

estudam na rede pública de
ensino.

REIVINDICAÇÕES - Apesar
de 87,34% da população

DÁ DE LAZER

IiIiIP POLICIAL

OBANCO

OPRAÇA
PÚBLICA 1

17%
fIIMAIOR

ISINALIZAÇÃO
NAS RUAS

Il'llCRECHES

ITIlIESCOLAS

OPOSTO DE
SAÚDE

IIIIOUTROS

acreditar que a instalação de
uma biblioteca seria impor
tante para o bairro, ao ser

questionada sobre as ne

cessidades urgentes, a biblio
teca não aparece entre os

itens de necessidqdes do bair
ro. Neste quesito, as principais
reivindicaçôes são a insta

lação de um posto policiai e
a criação de área de lazer. '

12,25% dos entrevistados con
sideram importante a insta

lação 'de uma agência ban
cária no bairro; 15,66% que
rem as ruas melhor sinalizadas
e outros 9,61% acham que a

prioridade é a implantação
de mais creches.

Os pesquisadores avalia
ram positivamente a consul
ta. Na opinião deles, a pes
quisa permitiu "um amplo
conhecimento da realidade
do bairro e uma maior inte

gração da comunidade/es
cola, pois levou os alunos a

fazerem melhor análise da
realidade em que estão in
seridos" .
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Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

C[)r. 9Icgr 91ídekí Cj(odrígues do öílotl

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

R. Dr. Waldemiro Mazureehen, 55 - Apto. 1

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

Qavelli, a loja
"

que vcste o

homem de
bom 8osto.

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

Rua Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-7861

��DEVENDERBARATO

Natal Vieira

Móveis em

1 + 2 x sem juros

Fone: (047) 371-5800
Calçadão da Marechal, nº 180

(antiga Loja Fruet)

CELSO
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Daniele de
Lima

aniverson
no próxim
dia 30.·

Receberá
familiares
convidado
para
comemora

a data

"sim", dia 28 âe
novembro, na Igreja Nossa i

Senhora do Rosário (Rio
Molha). Após o ato.

religioso, recepcionaram
os convidados na �'

'"

Recreativa Duas Rodas.

Roberto éfilha de

Eugênio e Aluna Martim,
e Christian éfilho de

Valter eAna Maria Müer

Com a Igreja São Francisco
de Assis maravilhosamente

ornamentada pela Loja
Coisas & Coisinhas, Simone

•

e Rubens trocaram alianças
na mão esquerda, sábado

passado. Após a cerimônia
religiosa, recepcionaram os

convidados na Associação
Recreativa Weg. Simone é

filha de Ivo e Luiza de

Paulo, e Rubens é filho de
Atüio e Maria Kieper

(r�
R.�Dom�t !973 lalau

lara\lUád��Fone (041) 371·2461l

Clínica Especializada em Ortodontia

J. J. C a r Ion

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

Ateqde-se por Convênio ou Particular
- Tratamento Orto-Cirúrgico
- Tratamento Corretivo para Adultos e Criançal
- 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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Varig cria serviço especial
,

para nova classe executiva
,

A Varig vai oferecer um

serviço de bordo

diferenciado, com
cardápios exclusivos e

atendimento

personalizado, na classe

Executiva, que está sendo
introduzida a partir deste

mês' nos vôos para a

América do Sul, operados
com o Boeing 737-300 e,

em 5 de janeiro de 1999,

Boas Festas!
,

e um Otimo 1999

L

I)

nos Boeing 737-200.

Ao embarcar, os
passageiros serão

recebidos com drinque ou

suco original de boas
vindas. Dependendo do

tempo de duração do vôo,
eles terão duas opções de

pratos quentes, criados por
renomades chefs de

cuisine, com a utilização
de ingredientes e receitas

PIZZARIA

Divulgação

. locais. Nos vôos de curta

distância, o serviço será de

lanches acondicionados em

elegantes embalagens
,

descartáveis.

A carta de bebidas inclui

uísque oito anos, vinhos

nacionais, duas opções de
suco e refrigerantes. Os
passageiros terão, para

entretenimento, jornais e

revistas.

Informações, em Jaraguá do

Sul, pelo telefone 371-0091
ou seu agente de viagem.

Zimmer
"

MOVEIS
EMFERRO

Rua Campo Alegre, 196
Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul- SC

TELEVENDAS:

370-1212

. l/i!f!ãllll�, Estofados
..

fi; W� KRAUSE
Requinte o seu Bom Gosto

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

"A História de nossa gente não podeficar só na

saudade". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de ltapocu

HÁ8ANOS
- Em 1990, um baile de aniversário do maior clube da cidade levantava

dúvidas: A IDADE DO BAEPENDI: 51 ou 84 ANOS? É velha a questão e

continua-se andando na contramão da história, a verdadeira. Dizia o

CORREIO DO POVO: recebemos um recorde deste jornal, do tempo em que
diretor Honorato Tornelin, de 31-8-1940, que na página 3, estampava um

convite da SOCo DE ATIRADORES JARAGUÁ para o 34° aniversário,
com programação esportiva envolvendo Joinville, Blumenau, São Bento,
Massaranduba, Hansa e Jaraguá. Uma nota advertia: "Para as festividades

terão ingresso, além dos visitantes, os sócios do Clube Aymoré, da

Sociedade Desportiva Jaraguã, Sociedade Concórdia e Sport Club Brasil.

Os que não forem sócios devem munir-se de convite especial com a diretoria

da Sociedade de Atiradores, situada na Rua Brüstlein". A diretoria

compunha-se de Arthúr Müller, presidente; Rodolpho Hufenuessler, vice;
Conrado Moeller, secretário, e Guilherme (Wilhelm) Gumz, tesoureiro.
No Cartório (Livro A-I, fi. 57 n° 51), está a resposta de como tudo
aconteceu ... em 1998 completa 82 anos.

HÁ6ANOS
- Em 1992, ainda repercutia a morte da professora Alvina Amália Augusta
Karsten, filha de Julius e Augusta Karsten, nascida em Jaraguá, em 2-7-

.

1915. Cedo dedicou-se à educação do menor, iniciando em São Bento,
!

mais precisamente em Rio Vermelho, em 1936. Casada com Frederico

Schwedler, teve as filhas Marli e ArieteeEm 1945 volta a Jaraguá do Sul e
iniciou seus trabalhos de fundação, e construção da Escola Estadual de
Estrada Nova, de Retorcida, hoje Colégio Estadual Julius Karsten onde

permaneceu como professora por longos 26 anos. Benemérita professora,
foi urna heroína modesta e apagada que não reclamava outras honrarias

que não a satisfação do dever cumprido.

HÁ4ANOS
- Em 1994, a cidade parava para ver o eclipse solar, com intensidades
diferentes nas diversas regiões do Estado, provocando emoções nas pessoas,
muitos munidos de chapas de raio X, para acompanhar o fenômeno. A Lua
encobria quase que completamente o Sol, fazendo com que o dia no Sul

catarinense, virasse noite. Em Jaraguá do Sul e região, às II horas, ficou
como se estivesse entrando a noite, com uma brusca queda na ternperatura
e em algumas regiões soprou vento frio, em tomo de 6,1 "C. O ápice teve a
duração de quatro minutos. Bancos e comércio pararam o atendimento por
meia-hora. Em seu ponto máximo, o eclipse provocou um grande silêncio,
como se algo de terrível fosse acontecer nos segundos seguintes. Desfeito
o encanto mágico, a rotina voltou a tomar conta da cidade. O eclipse volta
em 2046.

HA2ANOS
- Em 1996, repercutia ainda em João Pessoa, populoso bairro de Jaraguá
do Sul, o passamento de Olga Rohweder da Costa (79). Ela era a esposa do
finado João Lúcio da Costa, tradicional família daquela região, empresário,
político, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores e ex-vice

prefeito de Jaraguá do Sul, também governador do Lions Clube, Distrito
L-10, e grande líder comunitário, onde a agora extinta teve um papel de
grande relevância, ajudando a construir o progresso do Município. Deixava
Olga Rohweder da Costa as filhas: Amazilda da Costa Bastos e IIson
Nolteneo Bastos, Isolde da Costa Behrendt e Roland Behrendt, Valério da
Costa e Arlete Schulz da Costa, netos e bisnetos.
- Egon L. Jagnow, dirigente competente do Arquivo Histórico Eugênio
Victor Schmöckel, continuava a divulgar pelas páginas do CORREIO DO
POVO fotos lembrando o passado, do arquivo e do museu, resgatando
imagens do passado, com o objetivo de mostrar o acervo e localizar outras
fotos e identificar as já existentes, através da colaboração dos leitores, para
validar o propósito da memória histórica.

11 de dezembro de 1998

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (142) - APONTAMENTOS

Escreve a historiógrafa Silvinha

Buzzarello, em 1992, sobre o patriarca
Albert Paul Ramlow: "O chamado de d.

Pedro II foi também atendido pelos pais do
garoto louro Albert Paul Ramlow. Albert

,

Paul era filho de Karl Hermann Ramlow e

Ulrike Karolinie Wehrmeister. Nasceu no

dia 7 de março de 1861, no morgado feudo
de Alt - belz, na vila de Bulgrin, no distrito
da comarca de Belgard, Município de

Köslin, província deHinter Pommern. Ainda
no mesmo ano foi batizado na igreja
Evangélica Luterana de Bulgrin. Chegou em
B lumenau com sete anos de idade a

companhado dos pais. Os pais de Albert
foram inscritos como emigrantes para o Vale
do Itajaí pelos agentes do dr. Blumenau, no
mês de janeiro de 1868. Em 23 de fevereiro,
os pais receberam os documentos de

emigração (renúncia da cidadania prussiana
e licença de embarque) assinado pelo
representante do reino da Prússia,
estabelecido em Köslin. Em 4 de março,
receberam o passaporte com validade para
um ano, assinado pelo representante do

governo provincial da Pomerânia". Tendo

que renunciar a cidadania 'prussiana e, não

tendo ainda chegado ao Brasil, que eles nem
sabiam onde ficava, certamente viajaram
como apátridas, um suposto castigo àqueles
que trabalhavam em sua pátria, sem

perspectiva de se fazer na vida, coisa que,
também, acontecia em outros países.

Continua a historiógrafa, entrando em

pormenores: "O casal Ramlow e o filho
Albert se uniram ao grupo de emigrantes em
Belgard e seguiram a pé com os agentes do
dr. Blumenau até o porto marítimo de

Kolberg. Deste porto partiram em um veleiro
até o porto de Kiel, em Holstein. De Kiel,
partiram a pé até o porto de Hamburgo.
Neste, embarcaram no dia 1 de abril de 1868
a bordo do veleiro Lord Brougham os 415

'ernigrantes pomeranos. O destino de 24

destes era a Colônia Dona Francisca, ao pas
so que os demais 391 vieram para a Colônia
Blumenau. No dia 3 de junho chegaram ao

porto de São Francisco e ali permaneceram
por alguns dias, seguindo então viagem para
Itajaí, e dali embarcaram em canoas até

Blumenau, onde chegaram no final do mês
de junho. Os emigrantes, agora imigrantes,
encontraram abrigo temporário ne Rancho

dos Imigrantes, até a data em que foi
realizada a distribuição dos lotes de terra que
foram designados aos recém-chegados. Ao
pai de Albert, foi determinado o lote n° 164,
em Testo Alto, terras que hoje pertencem a

Lauro Rahn e Bruno Siewerdt. Com muito

sacrifício, a família Ramlow fez a viagem a

pé pelo picadão do Rio do Testo até o lote
inniC'llnn sendo euiados no percurso por

Esta foto mostra Gerhard Roeder, de Rio do
Serro /I, no jardim de seu pai, Richard, ainda
existente, quando de sua confirmação, em

1938, aos 16 anos. Nos fundos vê-se uma

construção em enxaimel, onde funcionava a

antiga Sociedade Gemuetlichkeit, que depois
veio a ser a SER Aliança, com sede própria
um pouco mais acima. Esta região está

fortemente habitada por pomeranos e muitos

foram os que compraram terras na "Colônia
do Rio Serro ", no começo deste século

encarregados da Diretoria de Terras. Karl
RamJow ficou bastante decepcionado e triste

quando localizou seu lote de terras. O terreno

indicado era bastante acidentado e, por isso,
resolveu não aceitá-lo. A família enfrentou
a penosa viagem de retorno à sede da

Colônia, onde apresentou suas reclamações
à Diretoria de Terras, sobre o terreno que
não lhes servia, pois não seria possível
construir uma moradia e um rancho naquele
lote. Imediatamente foram atendidos e

receberam da Diretoria de Terras os lotes n"

132-Be 133 que ainda se achavam vagos no

Alto do Riodo Testo (atualmente moram

nestas terras Rudolf Hornburg , Nilo
Volkmann e Reinhard Frahm). Novamente
enfrentaram, pela segunda vez, a viagem a

pé ao Alto Rio do Testo para localizarem os

novos lotes de terras. Quando encontraram

suas terras, aceitaram sem pestanejar, porque
o terreno estavamuito bem localizado e com

boa aparência de fertilidade. Ficaram muito
contentes corri a informação de que o lote n°

134, seu vizinho, flavia sido reservado pelo
senhor Wenderburg (responsável pela
Diretoria de Terras) para futura instalação
da Comunidade Evangélica, onde seria
construída uma igreja e o cemitério e fundada
uma escola para os filhos dos imigrantes",

Fritz von Iaraguâ - 12/98.
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Embora Jaraguá do Sul se
tenha mostrado, desde os

primórdios, com vocação
industrial, durante muito

tempo tem-se apoiado na

agricultura como atividade
econômica principal.

Despontavam como produtos
agrícolas mais produzidos a

cana-de-açúcar, o arroz, o
aipim, o milho, a banana e o

fumo.

A principal festa do Município
era o Dia do Colono, tanto

que ensejou (dentre outras

razões) a construção do Posto

Agropecuário João Cleophas
(hoje transformado em Parque

de Eventos). Antes disso,
porém, este dia era festejado
em outros locais como, por

exemplo, a SDR Acaraí. Era o

dia em que havia exposição de

animais e produtos agrícolas
em geral. O melhor da terra

era mostrado.

Apesar da industrialização, a
agricultura ainda continua
forte e nem mudou tanto.

por Egon Iagnow

f

os
oe

'ricultores

aixo,'Dia,
Colonoe

[BBREITHAUPT
Realiza

Sseu(Onh@)
_/],��3

REITHAUPT
•

as e Supennercados
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55 ANOS

Breve história da Sociedade Desporliva Acaraí (VI)
Novamente o Acaraí ficava sem sede, tendo que

perambular por vários endereços, alugando sala ou

na própria residência do presidente ou de diretores,
para que se pudesse realizar reuniões de ordem

administrativa ou mesmo sociais; entretanto, sempre
mantinha o futebol e parte social.

Usavam-se as dependências do salão Doering, aí
na Rua 14, hoje nominada de Georg Czerniewicz,
no bairro do mesmo nome. Para os famosos bailes

que ali se realizavam, a sua coordenação pelos srs.

Arno Henschel'e Vergundes Krause, que contratavam
grandes orquestras, tais como: Cassino de Sevilha,
Los Gavilanes de Espana, Os Suspiros d'Espafia, Os
Marimbas deI México, entre outros.

Em 1966, foi campeão invicto do torneio Jorge
Frederico Doster. Em 1968, pela primeira e única

vez, o Acaraí conquistou o título (Profissional) da

Liga Jaraguaense de Desportos. Em,1971 foi campeão
do Torneio Arthur Müller (amador), patrocinado pela
Liga Jaraguaense de Desportos.

Vários torneios se realizavam. Dentre eles, em
1974, foi campeão dos torneios "Luis Gonzaga
Airoso" e "Vergílio Rubini", ambos na categoria
juvenil, pela UD.

VIDA ROTÁRIA

Da sede do clube se divisa uma paisagem que encanta os

olhos de seus associados

Ao adentrar nos anos 70, o Acaraí já tinha, há algum
tempo, um terreno (que hoje pertence à Javel Veículos),
mas não havia dinheiro para construir a sede social.

Resolveu, então, a diretoria vender este terreno e

adquiria o atual, onde está edificada a sede com 37.192
metros quadrados, situado num morro, e ali com muito

esforço da diretoria e, principalmente pela vontade e

amor pelo clube de Levinus Krause, se conseguiu o

ideal de uma sede.

Tenente Pereira fala aos rotarianos
Tendo em vista o vertiginoso crescimento de

Jaraguá do Sul e região, o Rotary Club Centro
formulou convite ao capitão Amarildo, da Polícia

Militar, para 'falar sobre segurança pública. No
impedimento da autoridade superior, se fez

representar pelo tenente Marcelo Pereira, que não só
discorreu sobre o assunto em pauta, como átendeu a

diversas perguntas a ele formuladas, levando-se a

impressão positiva de que a nossa briosa organização
militar acompanha de perto o desenvolvimento local
e regional.

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

Tio Eugênio
Jacob da Silva

Os avós do lado paterno não lembrava de ninguém. Do lado materno, chamavam-se Leonardo Martins e Narcisa,
todos de Brusque, e lá faleceram. Aos sete anos, na Ilha da Figueira, no lado de Jaraguá, entrei para a Escola Lília

Ayroso. Lá lecionavam o professor José Mendes, o "Juza", e Maria, e fui aluno um ano e meio, dentro de 30 alunos.
Lembro colegas da época: Alvino Keske, Paula de Oliveira, Jocó, Antonio e Bernardino Daier, Nunca mais voltei

para a escola, em virtude de um acontecimento imprevisto. O professor morava nos fundos da escola e ao lado onde
mamãe plantava. Um dia, isquei o cachorro em cima de umas galinhas, pegando uma da qual arrancou as tripas.
Rápido peguei a galinha e a escondi, pensando que ele não tivesse visto. No dia seguinte, apareceu com a galinha
ainda viva e queria me esfregar na cara. Pulei da carteira e nunca mais voltei lá.

Cheguei no tempo de trabalhar. Numa vinda da mãe e do padrasto a Jaraguá, arrumei serviço com meu primeiro
patrão, chamado Leopoldo Augusto Gerent, futuro prefeito integralista de Jaraguá, eleito pelo povo. Ele fabricava

cachaça, açúcar e melado, no engenho da Ilha da Figueira, onde hoje mora o Gabriel Oechsler. Ganhava Rs.S$OOO
(cinco mil réis) por mês, comida, morada e roupa. Levantava às 6 horas para moer cana e preparar os bois e cavalos.
Às 8, o café, o almoço e o jantar às 20 horas e trabalhava ainda até às 22 horas, descascando banana e laranja para
fazer mussi, durante seis anos. Perto do atual Salão Vitória, fui trabalhar com Paul Tais, ano e meio, Em seguida, fui
trabalhar com meu futuro sogro, João Sanson, na Ilha da Figueira, mas ao lado de Guaramirim, fazendo os mesmos

serviços do engenho de açúcar, olaria (tijolos e telhas chatas), por dois anos. Trabalhei pra mim no terreno do sogro
e depois de casado fiquei ainda 13 anos lá. Voltaremos. Até a próxima.

As leis
D. José da Cunha Azeredo Coutinho, bispo de Pernambuco, falecido em 1821, foi um dos prelados mais

ilustres que oBrasil tem possuído. Certo dia, falava-se sobre leis.
- As leis, meu filho ... - fez o sacerdote.
E definiu:
- As leis são teias de aranha que servem para apanhar insetos, mas que não se deixam romper pela pressão de

qualquer corpo mais pesado!

Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro", página 78

índio e a usina e as plantações
foram mexidas 'e atacadas,
poupando, contudo, a família do
fundador. Este respeito pelos fa
miliares de Jourdan, segundo sua

filha, nascida no sertão do Ja

raguá - Helena Jourdan Ruiz-,
antes de sua morte, remeteu ao

CORREIO DO POVO, a razão do

porque do respeito, dizendo que
toda a semana em que se abatia
uma rês adquirida em Pinhais,
no Paraná, Jourdan e/ou seu

sogro Charles Caffier, recomen

davam que as partes menos

nobres do animal deveriam ser

levadas ao mato e penduradas
em galhos de árvores, sempre
acompanhado de um facão,
enxada, pá e outros utensflios,
como dernonstração e sinal de

amizade.
'Nesta viagem de três semanas,

Luiz Boglár se faz acompanhar da
antropóloga Catarina Kovács, do

Departamento de Antropologia
Cultural da Universidade de

Budapeste, realizando filmagens,
grav ações, que serv i rão de

subsídio, onde se incluem

mapas, publicações oficiais e

livros de autores de Jaraguá do

Sul, de dados colhidos no

Museu Emílio da Silva e no

Arquivo Histórico Eugênio
Victor Schmöckel, dirigido por
Egon Jagnow. Levo a im

pressão que o nosso Muni

cípio, que o pai do doutor Luiz

Boglár visitou, deverá ser

lembrado, posto que já possuo
parte desse material, em

húngaro, e que deverei receber

depois, em português.
A foto que acompanha,

mostra um instante das grava
ções e depoimentos, que durou

três horas.

À saída do apartamento, já
com enfeites natalinos, perguntO
à Catarina Kovács, se ela

acreditava em Papai Noel, e ela

anuiu com a cabeça, em

húngaro. E eu, também, em

português. Assim começa a

compreensão humana.

Sexta-feira, 11 de dezembro de 1998

RESGATE DE MEMÓRIA

A presença húngara
em Iaraguá do Sul

Sob o título que encima esta

nota apareceu, há alguns anos,

um artigo pelas páginas do
CORREIO DO POVO.

Eis que, agora, numa visita
habitual ao Museu Emílio da

Silva, ao adentrar no recinto,
numa roda estão sentadas .as

administradoras do museu -

Alcioni Macedo Canuto e

Cláudia Maria Costa Corrêa .- e

reconheço o Hilário Scheuer, de
Garibaldi, de cujo bairro já fui

vereador, e a quarta pessoa que
me foi apresentada não ouvi bem

o nome, sabendo que vinha da

Hungria e disse a ele que tinha
uma foto de um cônsul que há

anos visitou a região húngara e

que se chamava Lajos Boglár.
"Pois est'e foi meu pai", disse
me ele. Confesso que fiquei
pasmo, inda mais que falava o

português. Desfez-se logo o

enigma, quando se deu a

conhecer como filho do cônsul

da Hungria, em São Paulo, no

período de 1927 a 1942, nascido
em 27-12-1929, e que hoje é

professor de Antropologia, da

Universidade de Budapeste, e

presidente da Sociedade Bra

sileira-Húngara, que deverá, no

próximo ano, realizar uma gran
de mostra na Hungria e seus

emigrados para diferentes países
do mundo, inclusive a parcela
que faz parte da colonização da

área em Jaraguá do Sul. Como

antropólogó tem especial
interesse conhecer os primitivos
habitantes desta terra e fez a

primeira incursão em 1959,
conhecendo os grupos tupi
guarani e outros, no Mato
Grosso, e está recolhendo
material para estudo das' tribos
Kaikang e Txuklêg, onde se

inserem os botocudos que
inclusive tiveram problemas
com a nossa' c o l o n i z aç ão ,

lembrado um episódio acon

tecido no tempo da Usina de

Açúcar Jaraguá, do engenheiro
e coronel Emílio Carlos Jourdan,
quando operários mataram um
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Vivrnbo em

o NATAl E OS SEUS síMbolos
o Papai Noel
Entre as várias lendas e versões

que explicam o surgimento do

Papai Noel, a mais fidedigna é a

que conta a história de São

Nicolau, Santo Claus, como é

conhecido na Europa e EUA, que
daria origem ao mito do velho
mais bondoso do planeta. Um dos
santos preferidos na Idade Média,
São Nicolau viveu na Ásia Menor
entre os anos 271 e 341. Foi

protetor das crianças, dos mari

nheiros, das noivas, dos comer

ciantes, dos escravos, dos

sentenciados, dos homens ricos e

ladrões. Conta-se que o pai de
Nicolau morreu deixando-lhe uma

grande fortuna. Generoso e

afortunado, Nicolau soube que seu

vizinho ia casar uma filha e não

podia dar a ela um casamento a

altura. Numa noite, às escondidas,
ele encheu uma bolsa com moedas
de ouro e a jogou pela janela do

vizinho, que fez urna festa para o

casamento da filha. Anos mais

tarde, Nicolau fez o mesmo com

relação ao segundo filho do
vizinho. Quando o terceiro ia se

casar, o pai surpreendeu Nicolau

jogando a bolsa com moedas e

espalhou a notícia. Por isso; em
muitas imagens do Santo, há três
bolsas de ouro. Tendo demons
trado sabedoria, zelo e caridade,
Nicolau tornou-se bispo e faleceu
em 342. Na IdadeMédia, junto aos

"Autos do Bispo" e das festas
envolvendo a figura de Nicolau,
surge a data 6 de dezembro,
marcada pela distribuição de

presentes, feita por um servo, a

crianças bem-comportadas e

castigos às "mais travessas". Já na

Suécia e Norueg-a, dizia-se que era
o próprio santo que fazia a

distribuição dos brinquedos,
deixando-os nas lareiras, nos

sapatos e nas meias. Contava-se
ainda que ele percorria distâncias,
coberto de neve, numa trenó

puxado por renas. E as três bolsas
de ouro foram transformadas numa

só, repleta de brinquedos e gu
loseimas. A mudança da data 6 de
dezembro para o atual 25 se deu
na Inglaterra na época de Henrique
VIII. Rompendo com a Igreja
Católica Romana, a Inglaterra quis
ter costumes próprios e passou o

dia de Natal, celebrado no dia 6
de dezembro, para o di� 25. Há no

Papai Noel uma riqueza de

significados e símbolos a serem

vivenciados. O sentido do velho
em conviver com as crianças, a

alegria da caridade, o cultivo da

capacidade de fazer as crianças
sonharem e o senso de justiça,
qualidades que tornaram o velho
Nicolau na figura mais popular
e querida do mundo. Hoje, nós

o encontramos em toda parte,
com ar risonho, barbas brancas,
gorro adornado de arminho,
gorducho, vestido de vermelho,
com botas c9ntra o frio, em

pleno verão brasileiro, e

trazendo nas costas uma sacola
cheia de surpresas.

"Neste mês de dezembro,
enquanto estiver ganhando o pão
de cada dia, não deixe de oferecer
umafatia aos menos

afortunados; que isto voltará

para você rapidamente. "

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: 19h30às 21 horas

com relaxamento e meditação

Intí-Liceuda VidaYF
1! AULA GRÁTIS

Rua Emílio Stein, 300·ur - Centro
(Rua do Edifício Carvalho)

.._-------------------------_.� --

ZYS

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

Norne: Ilse Fischer Hasse
Profissão: do lar

Data: 18/10/98
_ Com o yoga aprendi que os bens materiais são apenas "um" dos

componentes para nossafelicidade e sucesso na vida. O yoga

ajuda a combater o estresse da vida moderna, oferecendo uma

nova maneira de ver e sentir o mundo. Melhorei minha saúde em

todos os aspectos, visto que a maioria das doenças, "antes de
manifestarem-se no corpo, são um estado de alma". O valor do

yoga como terapia está em ajudar o indivíduo a adquirir
equilíbrio, tranqüilidade, saúde física e mental.

"O yoga é como uma arte ou uma luz do despertar. Através dela
podemos aprender novos caminhos para enfrentar e abordar
nossas dificuldades e fazer surgir sabedoria e alegria em nossa

vida. "É você mesmo quem deve fazero esforço; os sábios apenas
apontam-lhe o caminho ". Realize algo por você que faça diferença

na sua vida. Faça epratique yoga!
• • • • • • • • •

Reserve já sua vaga para 1999!!!

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

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

pelo fone/fax: 372-1141

Esperamos por você...
NAMASTÊ.

Advocacia

MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcalto e

Rafael Jonatan Marcatto

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011)3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020·901

Rua Bernardo

Dornbusch,
1611 -Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069

Jaraguá do Sul

FARlv\ÁCIA PARANÁ K
.. Kastrup &

�. Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal -

Trabalho Temporário
e Efetivo

MEDICAMENTOS

COM 20%
DE DESCONTO

Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone(047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC
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PORCO TOTA
r::õ" Rapaziada da Eleven
abre as portas da Casa
nesta sexta-feira (11), a
partir das 23h31, para a I"
Festa do Porco Tota na

Casa do Peru. E já que o

verão está chegando por
aí, profissionais da

passarela estarão
apresentando os 'modelitos
que estarão desfilando

pelas praias catarinenses
'durante a estação mais

quente do ano. Para

completar, litros e litros
de tequila estarão sendo
distribuídos durante toda
a noite. Ingressos
antecipados: Vip,
Benetton, Lanchonete
Pingüim e Cowboys.
Bônus, na Studio FM.

MPBNA

PRAÇA
r::õ" Toninha Bahia (voz e

violão), André (sax e

harmônica), Amarildo
(bateria), Athom (piano),
Evandro (baixo), Érico
(percussão), Maria do

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

Carmo (vocal) e
Tiãozinho do Acordeon

mostram o melhor da
nossa música popular
brasileira, neste domingo
(13), a partir das 19

horas, na Praça Ângelo
Piazera, dentro da

programação natalina de

Jaraguá do Sul,
promovida pela Secretaria
de Cultura, Esporte e

Lazer.

HARD ROCK
BAR
r::õ" O amigo Jean Carla

Souza, vocalista e

guitarrista da arrasadora
Banda Vlad V, de
Blumenau, inaugura hoje
(11), na praia de

Navegantes, o Hard
Rock Bar. No cardápio,
frutos do mar, pizzas,
lanches, sucos naturais,
batidas e drinks. Mas o

melhor do point está
mesmo no som. Nas

quartas, quintas e sextas

feiras, o Duo Avohay
(Jean Carla e Beta

Luciani) estará dando um

�o�
Aline Wulf (esq.)
e Micheie Zanon

e seus sorrisos

toda a região para a grande
comemoração do quarto
aniversário, que acontece
neste sábado (12), a partir
das 23 horas. A promoção
tem a assinatura da

rapaziada do Planeta Bali,
de Joinville.

DANÇA
r::õ" O Estúdio de Dança
Adriana Alcântara e a

Prefeitura de Balneário
Camboriú realizam, neste

.

sábado (12) e domingo
,
.........

(13), o r Balneário
Camboriú Dança, com

show de rock,folk, blues participação de mais de 30
e MPB. Aos sábados, o grupos vindos de várias

palco do Hard Rock Bar cidades do Mato Grosso do
receberá a galera do Vlad Sul, Rio Grande do Sul,
V, com seu tradicional Paraná e S�nta Cat.inna
repertório de bom hard-

envolvendo cerca de mil
progressive rock. Opção bailarinos. As
das boas, com certeza!

BALl HAI
r::õ"A mais badalada casa

noturna do litoral Norte

catarinense, o Bali Hai

Summer Club, de Piçarras,
recebe garotos e garotas de

apresentações de jazz;
ballet, clássico, street
dance, salão,
contemporâneo, dança do
ventre, moderno e baby
class (dança infantil)
acontecem na Praça
Almirante Tamandaré, no

QUICK
DOG

DISQUE·LANCHE
371-5309

ENCONTRO
NACIONAL DO
COLUNISTAS
SOCIAIS

Shopping Atlântico Center
e n� Teatro Mariu's House

o- Cerca de 1 SO

representantes de jornais
e revistas de todo o Brasi
estiveram reunidos no

último final de semana,
em Balneário Camboriú,
para participar do 7°
EncontroNacional de
Colunistas Sociais,
promovido pela
Federação Brasileira das

Associações de Colunistas

Sociais, através da

presidente da entidade,
Vera Martins (São Paulo),
e do vice-presidente,
Moacir Benvenutti

(Florianópolis). Das
reuniões, ficou
estabelecido que haverá
uma busca constante, por
parte dos profissionais di

área, para a implantação
da sindicalização do seI

Rlmagens & FotogrofiOS

Fone: 370-1703
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CRECI 1583-J

'IBOI'S

CASAS

101 - Casa no Bairro Czemiewicz, num terreno de 9OOm' - R$ 69.000,00
102 - Casa em atvenaria cl 270m' no alto - 1 suite + 3 quartos + 1 BWC soea 1 + lavabo

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

103 - Casa em Barra Velha ocm 3 quartos - alvenaria - R$ 20.000,00
t 04 - Casa num terreno de 1.50Om' no Molha próx. Prefenura - R$ 55.000,00
105 - Sobrado comercial na Rua Joaquim Fco. de Paula - R$ 85.000,00
106 - Casa de alv. cl 4 quartos + 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
107 - Sobrado em Curitiba - PR - R$ 40.000,00 - Vendeltroca por imóvel em Jaraguá do

Sul- SC

108 - Casa em Guaramirim cl -ou- 400m' + 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv. - R$

130.000,00 - Troca por apto. ocm 3 quartos em Jaraguá - ideal pl clinica ou restaurante

109 - Casas geminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x R$
195,00
110 - Sobrado em alv. num terreno cl 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
114 - Casa emalvenara Jguá Esquerdo cl 1 suite + 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" - pröx, Terminal Rodoviário - Ent. R$13,500,00
+ 5 anos de financiamento,

202 - Instalações Choperia da Praça com todos os móveis e utensilios necessários para

funcionamento - R$ 80,000,00
205 - Apto, "Cond. Amizade" - com 2 quartos - entr. R$ 13.000,00 + financiamento

206 - Apto. "Cond. Amizade', 3 quartos, entrada de R$ 13,000,00 + financiamento

208 - Apto, 'Residencial Tulipa", em construção, ent. R$ 24,000,00 + parcelas
209 - Ap. Ed. Virginia com 1 quarto - Centro - Ent. R$ 20.000,00 + financ,

212 - Apartamento "Ed. Sta. Terezinha" Centro - cl 1 suite + 2 dorm, + dep. emp. camp. - R$

65,000,00
213- Cobertura no Edificio 'Argos' na Rua Jorge Lacerda - Centro- R$ 180.000,00- acena apto.
em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú.
214 - Sala comercial ocnjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m'

215 - Ap, cl 1 suite + 2 quartos no 'Edifício Argos" - R$ 46.000,00 de entrada + financiamento,
aceita apto, pequeno em Jaraguá do Sul

TERRENOS

301 - Terreno na Rua VictorMeirelles, no Molhacl600m'- próx, Pre!. Municipal. - R$25,000,00
302 - Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipa Frenzel - nos fundos da

Milium - R$ 75.000,00 - parcela
303 - Área de 440.ooom' em Santa Luzia - R$ 90,000,00
304 - Terreno na Marechal Deodoro cl 1.930, 18m' - R$ 380,000,00 - parcelado
305 - Terreno em Guaramirim na R. João Butschardt próx, do Hospital
306 - Chácara no Rio Cerro cl 75 margas, cl água, palmitos e árvores nativas - R$ 70,000,00 -

negociável
307 - Lote de esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8,000,00
308 - Lote no Loteamento Juliana Papp na Barra - R$ 19,000,00 à vista

309 - Terreno no Lot. "Camposampiero" - R$ 14.000,00 entr.«11 x de R$ 345,00
310- Terreno na Praia de Itaguaçu 'S, Francisco do Sul com 726m' - Beira Mar- R$60,000,00
311 - Lote cIS38m', próx Faculdade - R$ 8.500,00 ou R$ 4,000,00 ent. +36x de R$250,00
312 - Terreno na Walter Marquardt com 66Om', cl 22m de frente pl asfalto - R$ 30.000,00
313' Chácara no Poço Dantas com 103.ooom' - R$ 25,000,00
314 - Área de 165.ooo,OOm' na localidade de Ribeirão Alma - R$ 70.000,00
316 - Área de 7,066m', sem benteäonas. Vila Lenzi - R$ 40.000,00'
317 - Fazenda no Rio Molha cl1,300.000m' - clcasas, lagoas, gado, minhocário, etc. - R$
350,000,00
318 - Terreno de esquina na Rua Aloisio Boeing com 546',80m' de área - R$ 32,000,00

COM. DE MADEIRAS,E TERRAPLENAGEM LTDA.

Mário' Vieira

COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO - TUBOS E ARTEFATOS DE
CONCRETO - SANEAMENTO - SERViÇOS - COMÉRCIO DE

MADEIRAS - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - CARGAS - SERVI.ÇOS
DE TERRAPLENAGEM E LOTEAMENTOS

Fone: (047) 372-1675 - Fax: 372-3919
Rua ..Joinville, 1583 - ..Jari;lguá do Sul - SC

IM BARRA WLHA • IC Consulte-nos!
Temos amplo cadastro de Imóveis,
via intemet, com bese de dadosem
nfvel nacional, disponíveis para

VENDA - LOCAÇAo - PERMUTA
apartamentos - casas - terrenos - chácaras e imóveis na prai

INCLUA SEU IMÓVEL NESTE BANCO DE DADOS

IMOBILIÁRIA

Imobiliária Cezar vende:
Em Jaraguá do Sul

Apto, 1 35 m2,
3 dormitórios
(suíte) + dep.
frente pl mar,

apenas R$ 45,000,00
Residência alto padrão
410m2 - 05 surtes + dependências,
3 garagens, terreno cl 560 m2
centro

Você poäe'ter O imóvel dos seus sonhos
� -�..
� F!�fl:U�e

Jii1JJin[jjJ®fuO�

CONIPRA - VENDE -

ALUGA - ADNlINI'STRA

Ref. 2038 - Terreno em Penha - ao lado do Beto Carrero - cl 5.257m2 - R$ 20.000,00
Ref. 1387 - Casa aiv, na Vila Lalau cl 138m2 - 1 suíte + 2 dorm. - massa corrida, sala em 2 ambientes, dep,
empregada cl bwe, armários embutidos, salão de festas - R. Alberto Santos Dumont, 325 - R$ 74_000,00
Ref. 2184 - Terreno no Lto. São Cristóvão Amizade cl fundamento, água e luz cl 318,50m2 - R$ 11.000,00
Ref. 2185 - Terreno em Barra Velha - cl 280m2 - R$ 4.000,00 - Parcela

'

Ref, 4106 - Apto. no Edif. Juliana - Centro - R. Gumercindo da Silva, apto. 102 cl 139,46m2 - I suíte + 2 dorm.
cl sacada - R$ 63_000,00
Ref. 1389 - Casa alvo cl 144m2 - Ilha da Figueira - 2 dorm. + 2 bwe e demais dep. R$ 50_000,00 quitado ou R$
45.000,00 + financ, R$ 150,00 pl mês
Ref. 1390 - Casa alv. cl 115m2 - Centro - 3 dorm. + 2 bwe - próx. ao Lar das Flores - R$ 79_000,00
Ref. 1391- Casa alv. emGuaramirim - lugar nobre - centro cl 80m2 - 2 dorm. - terreno cl 504m2 -·R$ 25.000,00
+ finane. R$ 147,80 pl mês - permuta por imóvel em Jaraguá
Ref. 1405 - Casa 'mista - Ilha da Figueira - cl 150m2 - 4 dorm., 2 bwe e demais dep. - próx. ao Supermercado
Dalpiáz - R$ 37_000,00
Ref. 1406 - Casa alv. cl 124m2 - Vieiras - terreno cl 846m2 - R$ 23.000,00 + finane. R$ 115,00 pl mês
Ref. 2197 - Terreno cl 378m2 - Lot. Champagnat - R. Irmão Leão Magno - Lote n° 76 - R$ 26.500,00
Ref. 1419 - Casa alv. cl 110m2 - R. André Voltolini, 761 - Nereu Ramos - 3 dorm. - terreno cl 466,30m2 - R$
38.000,00
Ref. 1420 - Casa mista cl 50m2 - 2 dorm., sala, cozinha, bwe, lavanderia - Barra - R$ 16.000,00
Ref. 2150 - Terreno cl 450m2 - Defronte ao salão Amizade - pronto para construir, rua calçada por apenas - R$
7.000,00 entrada + 12 x R$ 584,00 por mês.
Ref. 1421- Casa alv. cl 124m2 - Vila Nova - terreno cl 710m2 - 3 dorm., sala, cozinha/copa, 2 bwe e demais dep_
- R$ 90.000,00
Ref. 1422 - Casa alv, semi-acabada - próx. Estofados Jardim - cl 142m2 - 1 suíte + 2 dorrn. - R$ 55.000,00
Ref. 1378 - Casa alv, cl 90m2 - Piçarras - R. João Figueiredo, sin° - 3 dorm. - R$ 15.000,00
Ref. 1425 - Casa alv. cl 210m2 - R. José Rozza, sin° - 3 dorm. + 1 suíte - R$ 75.000,00
Ref. 1435 - Centro - cl 300m2 - 1 suíte+ 3 dorm. - R$ 135,000,00

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.

319 - Terreno na BR-280Jguá/Corupá cl9,627m' - R$ 16,000,00
320- Terreno cl 1.840m' no alto da Henrique Marquardt - R$ 12,000,00
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - cl 51Om'- R$ 25,000,00
322 - Terrenona Rua Goiás- na Vila Lenzi-com 561,34m'- R$12,ooo,OO- negociável
323 - Terreno cl 441m' no Loteamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - Terreno cl 448m' - Jaraguá Esquerda - Entr. R$ 3,000,00 + parcelas
325 - Terreno no Lot. Dona Juliana com 599,88m' - R$ 21,000,00 - acerta carro

326 - Chácara/Guaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27,000,OOtn' - R$

12.000,00
327 - Terreno no Czemiewicz cl 435m' - R$ 11.000,00
328- Terreno com 88Om', com 670m' de área construida, Rua Emílio Stein,

329- Lote nas prox. do Champagnat cl 615,35m'- R$ 25.000,00
330 - Terreno em Guaramirim cl 1 ,101m' de esquina - no centro - R$ 70.000,00 - aceita

caminhão no negócio.
331 - Lote na Figueira cl 304,5Om', final da Rua Rio G. do Norte - R$ 10,000,00

ALUGUÉIS
A IMOBILIÁRIA HABITAT ESTÁ A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E ZELAR

SEU IMÓVEL, OFERECENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS,
PROCURE-NOSI

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

402' Sala comercial Av. Getúlio Vargas - l' andar - Centro - R$ 250,00
403 - Casa em alvenaria no centro próx, Milium - R$ 380,00
404 - Sala comercial com 130m' - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala comI. cl 45';" - Rua Pres, Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro
406 - Sala com. cl 150m', próx, Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czernlewicz

407 - Sala comI. na Rua Joinville próximo, ao Portal - R$ 130,00
408 - Casa em alvenaria ocm 3 dormäórios no Centro - R$ 450,00
409 - Apto, cl 3 dormitórios na Venâncio da Silva Porto - R$ 350,00
410 - Apto. com 3 quartos "Ed. Ender" - Rua Joinville

411 - Casa em alvenaria cl 4 quartos, 2 bwc, 2 garagens - Santa Luzia - R$ 200,00
412 - Apto. no "Isabela" cl 1 suite + 2 quartos e ocm linha telefônica - R$ 450,00
413 - Sala comi, cl 100m' cl divisórias formando 5 salas no centro - R$ 400,00
414 - Apto com 3 dormitórios na Epitácio Pessoa - R$ 300,00
416 - Casa na Rua Pres, Eptácío Pessoa - ótimo ponto comercial - R$ 350,00
417 - Casa em alvenaria com 1 suite + 2 qtos na Rua Campo Alegre - R$ 440,00
418 - Galpão Industrial na Rua Francisoc de Paula com 500m' (novo) - R$ 800,00
419 - Apto. com 3 dorrn. + dep, de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$ 390,00
420 - Apto. com 2 dorm. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 - 'Salas comerciais ocm 120m'e 150m' na Rua José Emmendoerfer- próx, Weg I

423,- Apto. com 4 quartos, no centro - l' andar - Rua João Picolli

424 - Salas ocnjugadas no Ed. Domingos Chiodini - Centro - cl mobilia - Ótima para
consultório ou escritório.

RuaPaaePedro Francken,65-eentro
F'orlet'Fax: (047)372-3412-Creci17�

CONSULTE-NOS S08RE
OUTRAS OPÇÕES

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

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS
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* casa em alvenaria com 90m2 (1 suíte + 2

quartos), terreno com 350m2
Rua Arthur Egert
Preço: R$ 15.000,00 + financiamento

* Casa em alvenaria com 140m2,
terreno com 308m2
Rua: Alexandre Leinfers
Obs.: Permuta-se por apto. de 3 quartos

INTERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

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

E-rnall: http://www.irnoveisJletiinter

COMPRA - VENDE - ALUGA
CRECI8240

VENDA RÁ'/DA 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,çl 700m2• Valor R$ 150 mil negoc.
aceita imóvei.
• Casa Barra Velha perto da lagoa com 3 quartos de alv. Valor R$ 20 mil
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa Guaramirim perto móveis Tironi com 270m2 semi-pronta com terreno de 420m2.
Valor R$ 20.000,00 aceita chácara.
• Casa ótima localização Rua Equador, nO B3, cl 170m2 - terreno 500m2 - centrai. 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 suite mais 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima

localização.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. centrai. 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 Itajai perto da Univale - 1 suíte + 2 quartos - prédio cl piscina - R$ 65.000,00

• Terreno no Residencial Azaléia com 930m2 alto padrão R$ 35.000,00
• Terreno no Rau com 990m2 plaino R$ 21.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m2 - R$ 60.000,00,
negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$BOmii.
• Terreno: ótimo terreno lateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1 000m2 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
VENDE-SE CELULAR.COM LINHA - R$ 300,00

VENHA PARA A MELHOR PRAIA DE SC -ITAPEMA - MEIA PRAIA

OPORTUNIDADE ÚNICA
TERRENO DE ESQUINA C/1.557m2 NA

MARECHAL DEODORO, Nº 1014
(DEFRONTE POSTO MARECHAL)
COMPRAMOS E VENDEMOS TELEFONE

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

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

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

Vendo diversos CD's com

músicas populares alemãs
de.- Nicole Die Flippers,
Tony Marshall, G.G.

Anderson, Fernando

Express, Nicki, Howard
Carpendealle, etc. Tratar

no 370-1400.

Vendo um telefone semfio
(o menor do mundo),
marca panasonic. Vem
com duas baterias

intercambiáveis, tem duplo
teclado, Vica voz de
excelente qualidade e

muitos outros recursos. na

caixa, por 4x de R$ 98,00.
Tratar no 370-1400.

Vende-se ou troca-se por
casa no centro casa de
alvenaria 170m2 na Rua

Henrique Bortoline, 256,
próx. Colégio Cristina
Marcatto. Tratar fone:
370-7189.

Vendo ou troco um

sobrado em Curitiba com
, 120m2 no Bairro Xaxim,
imóvel semi-novo, aceito
carro. Tratar 371-n938
com Eliane.

Alugo apartamento com 2
dormitórios e garagem,
próximo ao mar, diária -

R$ 60,00. Tratar 367-1500.

••••••••••••••••••••••
• CRECI Nº 1589J' •
· ".� .
· �� .
• •
• •
• •
• •
• VENDE •
• TERRENOS •
• 1 - Terreno cl 1.044,50m' (28,00 x 37,30) - Rua Angelo Rubini, esquina Rua 750, ma Barra •

- (defronte Ciluma)
• 2 - Terreno cl 448,00m', Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 19.000,00 I
•

3 - Dois lotes cl área total de 968,12m' - Lot. Heriberto Henke, Barra - R$ 21.000,00
•4 - Terreno cl 800,20m' - Lot. papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00

• 5 - Terrenoc/673,58m'-Rua BerthaWeege, defronte Adagha, na Barra - R$19.000,00 - 50% •entrada 1 saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno.

• 6 - Terreno cl 462,00m2 (14x33) Lot. Rasá, rua asfaltada, na Barra - R$ 12.000,00, em I
�� I• 7 - Terreno cl 329,00m' (14x23,50) - R. Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 13.500,00 aceita

• carro até R$ 8.000,00 •
8 - Terreno cl 455,00m' - Rua Victor Salier, na Barra - R$ 15.000,00

'. 9 - Terrenos no Residencial Miranda, Rua Bertha Weege - a partir de R$ 4.500,00 I
•

10 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada, saldo até .•10 x - Total R$ 11.000,00

• 11 - Terreno cl 384,00m' - Loteamento Francisco Hruschka - São Lui.z - R$ 3.000,00 + 20 x I
R$ 400,00

• 12 - Terreno cl 408,70m' - Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00 I
• SíTIOS I1 - Sitio cl 267 .500,00m', edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com

• peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, cl 190.000,00m' de pastagem. I
•

localizada Estrada Garibaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com
Icavalinho, caminhão Mercedes) - R$ 40.000,00

• 2 - Sítio cl 62.500,00m', sendo 16.000 de área plana, cl rancho de 1 OO,OOm', churrasqueira, I
15 cocheiras, raia de 400,00 metros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$

• 75.000,00 I
CASAS I• 1 - Casa de alvenaria cl 60,00m' - Terrano cl 718,00m' - Rua Júlio Pedri - Vila Nova - R$

• 42.000,00 I
LOCAÇÃO

• 1 - Sala comercial cl 50,00m' - Rua Angelo Rubini, 1256 - ao .Iado da Igreja da Barra - R$ I
• 270,00 I2 - Sala comercial cl 36,00m', Rua Ângelo Rubini, 972 - R$ 270,00

• 3 - Sala comercial cl 34,62m' - Rua Reinoldo Rau, esquina Guilherme Weege - R$ 220,00 I
4 - Sala comercial cl 120,00m' - Rua Walter Marquardt, próx. Carrocerias Argi - R$ 250,00

I• 5 - Apartamento térreo, cl 3 quartos, garagem e demais dependências, próx. Tritec, na Barra

•
- R$ 250,00 I
6 - Apartamento cl 2 quartos, Rua Pastor Albert Shneider, perto da Igreja, na Barra - R$

.� I
•

7 - Apartamento cl 2 quartos, Rua Pastor Albert Schneider, 759, na Barra - R$ 230,00 I8 - Apartamento cl 2 quartos, garagem - Lot. papp, na Barra - R$ 290,00

• 9 - Apartamenlo cl 3 quartos, uma suite, garagem, lavanderia, próx. Carrocerias Argi - R$ I
350,00

• 10 - Apartamento cl 3 quartos e demais dependências - Rua Bertha Weege, 3086, na Barra I
•

- R$ 180,00 I11 - Apartamento cl 3 quartos, garagem e demais dependências, Rio Cerro, próximo Nanete

• Mqlhas - R$250,00' I
•

12 - Apartamento cl 1 quarto, cozinha, banheiro, lavanderia - R. Egidio Busarella, na Barra
I- R$ 150,00

•
13 - Apartamentq cl 2 quartos e demais dependências - Rua Pastor Albert Schneider, 759 I(fundos). na Barra - R$ 150,00

_. 14 - Apartamento cl2 quartos, 92,00m', garagem, Ouro Verde - R$ 230,00 I
15 - Casa de alvenaria (meia água), 2 quartos, garagem - Lot. papp, na Barra - R$ 180,00 I• 16 - Csa de alvenaria (meia água de fundos), cl1 quarto, Rua Luiz Bortolini, 45 - R$100,00

• 17 - Casa de alvenaria cl 2 quartos, garagem e demais dependência, Rua Verônica D. Rasá, I
na Barra - R$ 250,00

.

• 18 - Casa mista, 3 quartos, lavanderia, garagem. churrasqueira, Rua Ângelo Rubini, 952 - R$ I
�� I• 19 - Casa de madeira, 3 quartos, 2 banheiros - Rua Horácio Rubini, 495 - R$ 200,00

• 20 - Casa de madeira cl 3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra - R$ 180,00 I
•

21 - Casa de madeira cl 2 quartos, garagem, Rua Luiz G. Ayroso - Jaraguá Esquerdo - R$
I180,00

22 - Galpão em alvenaria cl 260,00m' - Rua Luiz Satler, na Barra - R$ 600,00

RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09

Aluga-se 2 salas no Centro

Médico Odontológico, no

valor de R$ 250,00 cada

uma. Tratar fone 372-

1279, dra. Marilze.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MARIMAR IMÓVEIS LTOA
Rua Padre Aluisio Boeing, 383 - Barra do Rio Cerro

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

Jaraguá do Sul- SC - CRECI - 1989-J
PLANTÃO:' 973-3341

marimar@netuno.com.br

TERRENOS
• Terreno com 324m2 - Lot. REICHOW - Rua Pastor Albert Schneider - R$ 10.000.00
(negociável, aceita automóvel, caminhão F-4.000 elou MB.608 como parte do pagamento
paga diferença).
• Terreno com 1.050m2 - Rua João PIaninoheck (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)

CASA
• Casa de alvenaria de 140m2 com 3 quartos, sala, cozinha, BWC e garagem. Terreno de
600m2 - R$ 17.000,00 a 2 quilometras da CEVAL
• Casa de alvenaria (Piso térreo de 109m2, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e garagem
e 22 piso: de 36m2 - R$ 28.000,00 - Terreno com 950m2 em ÁGUAS CLARAS (financiado)

SíTIO
.

JGUÁ 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).
NEREU RAMOS - com 22.500m2 (sem edificações) - R$ 9.000,00 (negociável com lote el
ou parcela)
RIO MOLHA - Terreno com 319.000m2 (próximo a GRUTA), com muita água, próprio para
pastagem, com energia elétrica e uma casinha de madeira - R$ 60.000,00 (financiável)

Lindos lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados -

prontos para construir.
Venha morar no que é seu com pequena parcela de entrada e o saldo em até 36 vezes

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

TELEFONE PREFIXO 376
COMPRA-SE TELEFONE PREFIXO (370)

"CONSULTE-NOS - TEMOS OUTRAS OPÇÕES"

VENDE:
TERRENOS:

Bairro Vila Nova com 660,00m2 - Valor R$ 45.000,00

Bairro Tifa Blaze com 368,00m2 - Valor R$ 9.000,00

Terreno com 2.()18,00m2 com um galpão medindo

325,00m2 no Bairro Ilha da Figueira
(Rua que leva à Pedreira Rio Branco)

Loteamento Residencial Píazera � Valo� R$ 65.000,00

fi
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA

* Serviços (Projetos) de Engenharia
Civil *Desmembramelltos

* Loteamentos

Rua 25 de Julho, 1829 - Vila Nova

Fone: (047) 372-1438

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

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

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

Casa de alvenaria cl 146m2 na Rua Francisco de Paula

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

Terreno na Rua Antonio Carlos Ferreira, Centro cl 540m2

Terreno na Rua Francisco de Paula cl 650m2

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

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

Terreno na Rua Alphans Maria Schmatz cl 630m2, Centro - Schroeder

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

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

Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 margas, água e luz

Chácara em Rio Molha cl 30.000m2, aceita-se carro no negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celu\lar com linha de Curitiba, transferível

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTOA.

VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

LOCAÇAo/APTOS/CASAS/SALAS
- Apartamentos no Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. cl Ângelo Schiochet a partir do mês de novembro, cl suíte + 2 quartos, dep.
empregada e demais dep. (sacada cl churrasq., 2 garagens), prédio com salão de-testas 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. cl 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. 'ct 1 quarto e demais dep. - R. Guilherme Hering, 70 • Ed. Erica.
- Apto. c12 quartos e demais dep. - R. Leopoldo Malheiro
- Apto. c13 quartos e demais dep. - Edif. Vila Nova - após ponte do Beira Rio.
- Apto. c13 quartos e demais dep. - Prédio do Banoo Bamerindus.

APTOS EM CONSTRUçAo
Residencial Don Lorenzo - Rua Marina Frutuoso esq. com Rua Leopoldo Malheiro
- Apto. cl 1 suíte + 2 quartos ou 1 suíte + 1 quarto e demais dep., todos têm sacada com churrasqueira. Entrada a partirde R$ 8.583,00 + parcelas
a partir de R$ 715,31 corrigidas pelo Cubo
Residencial Amaranthus Rua Adolfo Sacari - Lateral da Rua Amazonas (SCAR)
- Apto cl 306m2, temos disponíveis apartamentos nQ 301,302,501 - Entrada + parcelas de condomínio de 3,65 Cub's (R$ 1.571,87) por mês
Edifício Tower center- Rua João Marcatto, esquina com Clemente Baratto
- Apto. cl suíte + 2 quartos e demais dep., 2 vagas de garagem:
n2 1001 cl 241 ,20m2 - Entrada de R$ 29.301,42 + assumir parcelas de condomínio de 2.520 Cub's (R$ 1.085,24)
- Apto. cl suíte + 1 quarto e demais dep., 1 vaga de garagem:
nQ 1104 cl 157,30m2 - Entrada de R$ 19.313,00 + assumir parcelas de condomínio de 1,661 Cub's (R$ 715,31)
- Salas comerciais executivas, em diversos tamanhos, com preços a partir de: Entrada R$ 12.264,00 e parcelas de R$ 454,33.

CASAS/APARTAMENTOS/SALAS
- Apto. c/2 quartos, 2 banheiros e demais dep. - semi-novo - R$ 50.000,00
- Casa em alvenaria cl aprox. 260,00m2 - R. Bernärdo Dornbusch, 1678 - R$ 150:000,00
- Casa de campo em alvenaria cl 250,00m2, ótimo acabamento. Terreno cl 5.000,00m2cl 21agqas - Rio Molha, próximo a gruta - R$ 210.000,00
- Sala cl mesanino - Av. Marechal Deodoro - Edifício Florença
- Casa com 192,00m2 - suíte + 2 quartos e demais dep. - R. Anna Müller Enke - R$ 70.000,00
- Casa de alvenaria cl aprox. 150,00m2 - Rua MaxWilhelm - R$ 85.000,00 - Troca-se por terreno central de até R$ 30.000,00 ou outra casa.
- Casa semi-acabada de alvenaria cl 125,00m2, num terreno de 945,00m2 - Rua Águas Claras, Ilha da Figueira - R$ 29.000,00 ou troca por
casa mais central
- Ed. Dianthus - Rua Marina Frutuoso esq. com Ângelo Schiochet, apto. 702 cl 225m2 - suíte + 2 quartos, sacada cl churrasqueira, dep.
empregada, 2 garagens, salão de festas, piscina. Preço total incluindo acabamento diferenciado - R$ 120.000,00
- Casa em construção: de alvenaria com 80,30m2 + mezanino, num terreno cl 450,00m2 - R. Ferdinando Krueger s/n", lote 132 - R$ 26.000,00
- Casa de alvenaria cl 1 03,00m2 - 36,00m2, num terreno de 872m2 - R. João Planincheck, 953 -'R$ 65.000,00

TERRENOS'
- Lote n· 1 cl 68S,27m2 localizado ao lado do Portão de entrada do Loteamento fechado "Cond. Azaléias" - R$ 25.000,00
- Terreno cl 350 m2 - Rua Lat. José Theodoro Ribeiro - Próx. Tubos Mohr - R$ 10.500,00 ou entrada R$ 3.000,00 + 5 parcelas de R$ 1.500,00
: 2 terrenos na Rua Guilherme H. Emmendöerfer, próx. ao Colégio Julius Karsten - R$ 15.000,00
- Terreno.cl 616,00 m2 -Rua Bernardo Dornbusch - Próx. Marisol - R$ 50.000,00
- Terreno cl 420,00 m2 - Rua Donaldo Gehring - ao lado Cosmos Turismo - R$ 45.000,00 - Troca-se por casa ou apto.
- Terreno cl 86.000,00 m2 - (20.000,00m2 planos) - Barra do Rio Molha, 500 metros da gruta - R$ 40.000,00
- Terreno cl 364 m2 - Rua Erich Sprug - Vila Rau - R$ 15.000,00
- Lotes em Ubatuba, rua paralela a Rua Felipe Mussi (Rua da Petrobrás), a 300 metros da praia - entrada de R$ 600,00 + parcelas de R$ 200,00,
corrigidas pelo salário mínimo
- Lote de esquina cl 510,00m2 - Loteamento Renascença - R. Prefeito José Bauer - Vila Rau - R$ 17.000,00
- Lote cl 362, 18m2 - Loteamento Renascença - Vila Rau - R$ 15.000,00
- 02 terrenos no loteamento San Josephe, Vila Nova, com área total de 4.200,00m2 - R$ 42.500,00, cada terreno
- 01 terreno com 550,00m2 na Rua Martin Sthal, próx. Fórum - R$ 42.000,00
- 02 terrenos cl 900m2 - Rua Centenário (esquina) - R$ 15.000,00 cada

R. EPITÁCIO PESSOA, 421 - SALA 103 - FONE: 371-8814
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Apartamentos
• Apto. na Rua Reinoldo Rau, 165 - Defronte a Disapel, com I dormitório, sala, coz, bwc, área de serviço,
garagem, área comum - R$ 280,po - novo - OK
• Apto. na Rua Domingos Rosa, 85 - Ilha da Figueira - com: 2 dormitórios, sala, coz, bwc, lavanderia,
garagem, área comum - R$ 230,00 - nego
• Apto. na Rua Joaquim A. Girolla, 210 - Barra - com: 2 dormitórios, sala, cozo bwc, lavanderia. garagem. área
comum - R$ 290,00 - nego
• Kitinete na Rua Arquimdes Dantas. próx. Salão União com aproximadamente 25,OOm2 - R$ 120.00
Salas

"

• Sala comi. no Market Place - Rua Rainoldo Rau, com 162,00012 com garagem - R$ 1.200,00 - nego
• Sala coml. na Rua José Fontana, com 56,90012 - R$ 400,00 - nego

It • Sala cornl. de esquina na Rua 25 de Julho, Edif. Alberto Marangoni, com 35,87012 - R$ 330,00 - nego

VENDAS
• Terreno no Real Parque, ao lado do Forum, fundos Clínica Santa Cecília - a partir de R$ 26.000,00 - nego -

EXCELENTE CONDOMÍNIO.

Walter Marquardt, 623 • sala 4
Centro Com.l CarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

VENDE
Ref. 013 - Casa alv.: 165m2, 1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, área de serviço, dispensa, garagem
- Vila Nova - R$ 75.000,00
Ref. 025 - Casa alv.: 98m2, � quartos, sala, cozinha,
2 bwc, área de serviço 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
�,

/,

áÓÍ]� MB - Representações e
""

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CREC/1667-J I,

Fone: (047) 371-0124 • Fax: 372-0266 Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-2'10 - Jaraguá do Sul- se

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

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

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

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

Aceita carro. -

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

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

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

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

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

I

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

\'"
"J

Suíte, 2 qtos,
sala, copa, closet,
banheiro, cozinha,
dispensa, garagem
pl 2 carros, toda
murada, ao lado do
Fórum - Bairro

Galpão na Rua
Marina Frutuoso,
com 14/28 =

392,OOm2 - R$
28.000,00 - nego

Casa com salas,
cozinha, salão de
festas, piscina,
quarto, garagem;
churrasqueira,2
pisos - acei ta-se

apto. - Rua

Conrado Riegel -

Centro
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Vida nova para oRenaultClia
Lançado em junho na

Europa, o novo Clio, carro
compacto da Renault,
assim como na terra natal,
terá pela frente o enorme

desafio de entrar e brigar
no filão mais disputado do
mercado: o dos carros

populares.Motivos para
dar-se bem não faltam. A

começar pelo novo
desenho, que de nada
lembra o antigomodelo.A
Renault, ao desenvolver o
novo modelo, preocupou
se em deixá-lo, além de

atraente,muito original. A
parte mais marcante são as

linhas do teto que descem
em direção a traseira do

carro, que é bem volumosa
e cheia de curvas, bem
diferente do que existe no
mercado.O

que acontece, é

que justamente
por causa
dessa "queda"
do teto, os

passageiros
mais altos
sofremno
banco de trás.
O que também

acontece, em

relação ao

conforto, é que

um d�'iCnno M
masmo tempo 1!WltJ)
intrlganto e ílPOlatlvj)
marca a ei,tl\tlea
de 1l1l\lO ello

extremo, e graças a nova

suspensão, dificilmente as

pequenas imperfeições do
solo são transmitidas
ao habitáculo,
garantindo também
controle absoluto ao
volante.
Se por fora é muito

original, por dentro é

bonito, mas comum,
com instrumentação de

• fácil acesso e

visualização.
Na Europa, a versão
mais completa é dotada
de airbagduplo, ar-

a posição domotorista não
é dasmelhores, levando-se
um certo tempo para

completa adaptação. No
mais, ° carro é bem

confortável, silencioso ao

�aSfiPEçfiS To:;;
[PEÇAS USADASf Fones 376-0228
USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda. 376-1289

Rua Feliciano Bortolini, 1100 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Totalmente
novo, o Clio
2 precisa
mostra r

muito fôlego
para driblar
a concor

rência.

Chega ao

Brasil em

1999

condicionado, limitadores
de força nos cintos e
direção hidráulica. Resta
saber se, quando começar a
ser fabricado no Brasil

(acredita-se que já para
1999), ele também oferecerá
todos os opcionais. As
motorizações ainda não
estão definidas, mas é quase
certo que haja uma versão

.

1.2. Espera-se que, quando
passar a ser um veículo

nacional, os preços baixem,
como aconteceu com o

HondaCivic e o Toyota
Corolla. É esperar.

Cargae
Descarga
Remoções
em Geral
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CÓDIGO DETRANSITO BRASILEIRO
Capítulo 11- Dos sistema Nacional de Trânsito
Seção II - Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 14° (continuação)

.
VlII : acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação,

engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de

condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema
no Estado, reportando-se ao CONTRAN;

.

IX - dirimir conflitos sobre cincunscrição e competência de trânsito no

âmbito dos Municípios; e
X - informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigências definidas

nos §§ l° e 2° do art. 333.

Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, não
cabe recurso na esfera adrninistrativa.

Art. 15° - Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são nomeados

pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, e deverão
ter reconhecida experiência em matéria de trânsito.

§ 1° Os membros dos CETRAN e do CONTRADIFE são nomeados pelos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente.

CHEVROLET

Vende-se Kadett, ano 95,
GL, completo, gasolina,
com rodas de liga leve, I

CD, original de fábrica.
Valor: R$ 12,000,00.
Tratar: 370-7572.

Goi Plus 95
Uno EP 4 portas cornp. + ar 96
GolGC 93
Chevette 84
Passat 83
Corsa Wind Okm
Escort Hobby 94
Goi CL 90
Parati 5 m. (rsmod.) 86
Kadett SL 91
Voyage Sport 93
Chvette DL 500 92,
Pick-up LX completa 91
Corsa Wind 96
Fusca 71
Kombi Furgão 92
Titan 97
Titan Okm
Today (consórcio) 97
XLR 125 97
Today 92

azul gas.
azul gas.
verde gas.
azul gas.
azul gas,
branco gas.
prata gas.
branco gas.
verde gas.
azul met gas.
prata ga.
azul met ças,
azul met gas.
branca gas.
azul gas.
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

Vendo ou troco S-l O, ano
95. Valor: R$ 14.000,00.

Tratar: 371-7519.

Vende-se Monza, ano 94,
cor vinho, por R$ 9.000,00.

Tratar: 973-9599.
Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA

Vende-se Ipanema, ano
92, por R$ 7.500,00 e

vendo Gol, ano 88,
gasolina, original, com

manual, por R$ 5.000,00.
Tratar: 375-1670.

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA '".M.- 372-3711CARROS NOVOS E USADOS -

Ruo _Bernardo Dornbusch, nº 330 - Vila Baependi

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 9.0
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 Su' - scLatoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS. COM SEGURADORAS

Vidro elétrico
para Gol
2 pts

R$ 190,00

Alarme c
Controle om

R$
a Partir de
85,00

Kits de auto

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

de som para
automóveis Trava elátr·.

P
. 'ca

ara Gol"C .

2
. II orsaPts - R$ 704 Pts _ R$

,00
110,00
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Vende-se Fiesta, ano 98,
cor bordô, 4 portas, por
R$ 5.000,00 + 22x de
R$ 540,00 aceito carro

no valor de R$ 5.000,00.
Tratar: 371-5082.

Vende-se Uno, ano 93
eletronic, ótimo estado,

ou troco.
Valor: R$ 5.900,00.
Tratar: 975-0287.

VO KS W A GEN

Vende-se Gol ano 92,
motor 1.6, por
R$ 5.700,00.

Tratar: 373-0206.

Vende-se Gol MI, ano 97,
por R$ 6.000,00 +

prestações de R$ 280,00.
Tratar: 370-0531

ramal. 215.

Vende-se Gol GL, ano 91 ,

motor 1.8, gasolina, com
som e alarme, por
\ R$ 6.000,00.
Tratar: 973-9641.

Vende-se Kombi, ano 94,
gasolina, por R$ 8.200,00
e vendo Passat, ano 85/86

por R$ 3.500,00.
.

Tratar: 376-0561 .

Vende-se Passat, ano 80,
'aros e acessórios

esportivos, azul noturno,
por R$ 2.300,00 Tratar:

371-6545.

FO RD

Vende-se Versailles GL, no
92, gasolina, motor 2.0
cor bordô com di reção e

alarme, R$ 9.000,00 à
vista. Tratar: 372-1220.

Vende-se Escort Hobby,
ano 94, por R$ 6.800,00.

Tratar: 975-0129.

UM NOVO CONCEITO EM
..,

USADOS!VEICULOS

Voyage plus 83/84 cinza gas.

Passat surf 79/79 cinza gas.
Chevette GL 80/80 vermelha gas.
Chevette 84/84 verde álc.

Fiesta CLX 16v 96/96 laranja gas.
Ka 98/98 preta gas.
Escort 89/90 dourada gas.

Passat 78/79 azul gas.
Goi CL 1.6 Mi 97/97 . branca gas.
Escort L 90/90 cinza gas.
Fiesta 95/95 branca gas.
F-1000 S 89/89 prata diesel

Kadett GL 94/95 vermelha álc.

Escort GL 85/86 marrom gas.
Verona LX 91/91 azul álc.

CARROS NOVOS E USADOS
Rua WalterMarquardt, 1.855

Barra do Rio Mo/ha - Fone: 370-7901/370-7166

PEDALANDO GOSTOSO
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 1 - Jaraguá do Sul - sc

l JAIME MOTOS
PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS

Fone: '370-0676

IJ?] [fJ)[J[}!1»o»
Veículos

, 370-2022
CARROS
Corsa super vermelha 97
Fiorino Trekking azul 97
RangerSTX branco 96
Parati CL completa branco 95
Astra GLS completo vermelho 95
GollOOO verde 94
Escort c/ rodas de liga leve prata 94
GollOOO verde 94
Escort hobby azul 94
CorsaWind completo grafite 94
CorsaWind azul 94

Tempra prata 93
Escort L azul 93
Goi CL prata 92

Tempra 4 portas azul 92
GolGTi cinza 92
Gol CL com rodas de liga branco 92
Escort GL preto 91
Monza 4 portas completo azul 91

Apolo GL com ar prata 91
Escort Guia bordô 89
Goi CL champagne 89
Prêmio CS 4 portas verde 89
Parati GL verde 88
Goi CL 1.8 branco 88
Elba verde 88
F-IOOO azul 83

MOT O S

Today azul 94

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

AUTO-MECÂNICA LATOARIA PINTURA I
�>.IRMÃOSPROCHNOW
� FONE: 376-0284 / 973-3347

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 -

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

"-

AUTO MECANICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
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Muitas opções de
presentespara seu Natal

• Champagnes
. .Panetones

.Licores
• Choco/ates

• Cartões de Nata/ com CD

- Tradicionais
Várias composições à sua escolha

Carro ecologicamente correto
Tendo em vista a necessidade mundial em reduzir a

emissão de gases poluentes e aumentar os materiais
recicláveis para proteger o meio ambiente, a japonesa
Toyota saiu na frente e lançou o Prius, o primeiro carro

híbrido produzido em série. Esse novo modelo pode ser

movido tanto a energia elétrica armazenada em sua bateria

(na cidade, por exemplo), quanto a gasolina (na estrada).
Não é preciso acionar nenhum botão, a mudança é
automática. No Japão, onde existe desde dezembro

passado, este sedan compacto tem surpreendido o próprio
fabricante com as boas vendas. É o tipo de idéia que todos

os fabricantes de automóveis deveriam copiar.

,
! -

Desenho futurista e proteção ao meio ambiente

Hyund/ai Elantra
De cara nova, o novo sedan médio da coreana Hyundai
passa a ser equipado agora com motor 1.8, e tem como

opcionais duplo air bag, câmbio automático, freios ABS,
entre outros menores. Com a. recente cirurgia plástica, o
modelo exibe um pouco mais de personalidade no estilo

que já estava cansando. A versão com câmbio manual sai

por US$ 27,1 mil.

A versão perua também já está a venda

Walter Marquardt - Bernardo Dorn�_u_s_h_-_E_p_it_á_ci_o_P_e_ss_o_a_' �E=ur""""eka

EX é a versão mais acessível

Palio Weekend EX tem acabamento espartano e ótimo preço

Dentro das alterações de
iogotipia introduzidas na

linha Palio/99, que visa
uniformizar todos os

modelos, que passam a

ser EX, versão simples, e

ELX, a mais luxuosa,
surge também a perua
Weekend EX. Nessa

versão, manteve-se o

mesmo motor 1.5 (o da
ELX é o 1.6) da versão/98.
O acabamento foi des

pido de maior luxo na

versão básica, que vem

com rodas em aço 14",
pneus 175, previsão para
som, limpador/lavador e

desembaçador do vidro
traseiro e pára-choques na
cor da corroceria. Há

opção de ser equipada
com ar-condicionado,
vidros e travas elétricas,
rodas em liga-leve. rádio
toca-fitas, e direção hi

dráulica, o que faz o preço

subir de R$ 16.882, para
R$ 20.182" praticamente o

mesmo da versão ELX,
que vem de fábrica com

vários dos opcionais
citados.
Pelo valor cobrado na

versão básica, o modelo
fica com preço bem abaixo
da versão anterior (bati
zado apenas de Palio
Weekend 1.5 mpi), que
custava R$ 19.381,. Tam
bém é mais barata que a

perua Parati, que custa, na
versão 1.0 16V, R$ 18,454"

MOTOART
Seu Caminho para uma Scooter

�O"'N AfO�
�;� °1 -

ti) �

sem opcionais.
O carro da Fia t leva

I
.

vantagem ainda porque
tem motor mais potente e

não corre o risco de ter o

estilo modificado tão

cedo, como é o caso da

Parati, que este ano deve
ter a frente e o interior
reformulados.
Aliás, pelo valor cobrado,

a versão EX torna-se até
uma ameaça para Siena 1.0
e Corsa Sedan Super 1.0,

que são apenas um pouco
mais baratos.

I Cestas
deNata I
M

...

�.II ----.----- fI_�__mlme �
..
_

NOVIDADES

Vendas e

Assistência
técnica autorizada

para Scooter.

Revenda de motos
Yamaha.

Rua: Ângelo Rubini, 350

Excelente momento para falarmos da ,proteção AGF Brasil Seguros

AGF BRASIL SEGUROS
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Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

,/ CRECI 1741·J
IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

Qtos Sui Gar Bairro Endereço/Ponto Ref. PreçoR$ Informações Gerais

Sobrado 300 4 ,1 2 Centro R, Conrado Riegel, 127 120,000 Negociáveis
Sobrado 303 3 1 2 Guaramirim R, Pedro Graf (Rausisse) 75,000 Parcela -aceita carro
Casa 160 3 1 2 João Pessoa R, Fritz Ster, 178 55,000 Negociáveis
Casa 90 2 1 Schroeder R, Valentin Zoz 35,000 Negociáveis
Casa 140 4 2 Rio Molha Estrada Ribeirão Molha 26,500 Parcela
Casa Alven, 120 3 1 Barra R, Concórdia, 82 38,000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 1 Schroeder R, Princesa Isabel, 547 65,000 Terreno 6,562m' - negocia
CasaAlven. 150 3 2 Centro R, Jorge Lacerda, 293 80,000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 Champagnat R, Irmão Magno, s/n" 65,000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 Schroeder Rio Ema (Malhas Cayman) 25,000 Negociáveis
Casa Alven. 90 3 Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35,000 Negociáveis
Casa Alven. 150 3 Lenzi Rua Antonio Ayroso, 672 55,000 Negociáveis
Galpão 144 Nereu Rua Lino Piazera 25,000 Negociáveis

Apto, Pronto 273 3 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar 270,00 Quitado - Todo mobiliado
Apto, Pronto 96 3 1 Amizade Res, Amizade - 1 ° andar 38,500 Quitado - Coz. Embutida
Apto, Pronto 96 3 1 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 Baependi Res, Bartel - Contemplado 18,000 + 1,06 cub p/mês (74X)
Apto, Pronto 147 3 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 I 1.000 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 Vilá Lenzi Rua 360 - Piermann 10,000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51,0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12,000 Negociáveis / Parcelado
Lote Cornl. 514 20,0 x 25,0 Jguä. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urban ) 17,000 Lote Comercial com 2 frentes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 55,000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66,0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mal. Constr.) 200,00 Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0 Centro Próx. Hospital do Morro 75,000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180,000 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50,0 210,0 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,S Sta, Luzia Residencial Geranium 8,000 sem entrada - R$ 230,00 p/ mês
Loteamento Vários Vários tamanhos Vila Rau Residencial Renascença Diversos 30% entrada - Saldo 24 x

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

Chácara 12600 63 x 200,0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini - 760 25,000 Centro Sra. Luzia (parcela)

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

Este é o novo telefone

comercial da Gráfica e

Editora CP e Jornal

CORREIO DO POVO

370·8649

- Apto, 1 quarto cl garagem - Ed. Itália Lat. Reinoldo Rau - R$ 220,00
- Apto, cl suíte + 2 dorms mobiliado, cl dep. empreg, - Ed. Carvalho - R$ 8ßO,00
· Apto, cl suíte + 2 dorms com dep, empregada - Ed. Carvalho - R$ 660,00
- Apto, cl suíte + 2 derrns - Ed, Dona Alzira, lat. Barão Rio Branco - R$ 440,00
- Aptos, 3 dorrns. Ed. Dona Alzira, lat. Barão do Rio Brancolcentro - R$ 370,00
- Aptos, 3 dorrns. sala, 2 bwc's, coz, lava, garagem, no centro - R$ 370,00
- Apto, 3 dorrns. na Rua Marechal E>eodoro da FonsecalCentro - R$ 350,00
- Apto, 1 suíte + 1 dorm, sala, cozinha: bwc, lav. garagem - Ed. Savi - R$ 330,00
- Apto. 2 dorrns. Rua Frederico Todt, 735 - Amizade - R$ 220,00
· Apto 2 dorms, sala, coz. bwc, lav, garagem - Ed. Húngaro - R$ 290,00
· Apto. 2 dorms, sala, coz, bwc, lav. garagem - Ed. Imperador (central) - R$ 330,00
• Aptos 2 dorms, na Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 275,00
· Apto, 1 dorm, sala, coz, bwc, lav, garagem - R, Leopoldo Janssen, 238 - R$ 230,00
· Casa rnad. 2 dorms, sala, coz, bwc, lav, garagem - R, Eleonora Pradi, 85 - R$ 230,00
- Casa de madeira 3 quartos cl garagem - Rua Amabili Tecila Pradi . Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00
- Sala cornl. cl 90,00m2 na Marechal Deodoro (ao lado Bavária) - R$ 550,00
- Sala cornl. c/50,00m2 Rua Clemente Baratto, 45 . Centro - R$ 300,00
- Sala cornl, cl 400,00m2 Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 1.500,00
- Sala cornl. cl 80,00m2 Rua Eleonora S, Pradi, 125 - R$ 250,00
- Sala coml, c/112m� Rua 25 de Julho, 778 - R$ 250,00
- Sala cornl. cl 60,00m2 - Rua João Januário Ayroso, 1747- R$ 335,00
- Sala coml. cl 50,00m2 próx. Panifícadora Bavária/Marechal - R$ 250,00
• TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS

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

_.._---------------------------_._---

Apartamento no Edifício Schiochet, com 152m2, 2 quartos,
suíte e demais dependências, 9º andar - R$ 30,000,00 +

financiamento, 8 anos - Banco ltaú.

VENDE
PARA PLANTAR ARROZ - Área com220 morgos, sendo 70

morgos produzindo, localizáção prívíleqtada. Preço à combinar.

Terreno comercial com 612m2 na Rua João Januário Ayroso,
super facilitado - R$ 35,000,00

VILSON
,CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI4936

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 11'3m2, um quarto + uma

suíte, churrasqusíraterraço, etc, No edifício Monte Carlos,
centro- R$ 50,000,00

AGORA EM NOVO ENDEREÇO
'.;Rull.,Cel. Pro,çópio.Gom'és:d�bliveira,.1207

i i�raguá do.Stil.- SC..-,FONE; 371-2357

APARTAMENTOS

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

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

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

Crédito - R$ 32,000,00
CASA DE ALV, com 9501' Loteamento Fredolino Martins - Lote n° 043 (22x
R$ 155,00) + R$ 22,000,00

IT�S��O�
ALV, com 350m' Rua cel, Procópio Gomes de Oliveira -

R$I'CASA ALV, c/212m'· Terreno e/1.060m'· Rio Molha - R$ 45,000,00
CASA MADEIRA c/ 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustina, n° 165

Figueira - R$ 18,000,00
.

CASA ALV, e/50m'- Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270,00)- R$ 12,000,00
CASA MISTA e/65m' Loteamento Ouro Verde, Lote n° 86 - (26xR$195,oo)
. R$ 12,000,00
CASA MADEIRA e/42m' - Ouro Verde n° 74 (40xR$I 70,00) R$ 7,5000,00

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

R$I
19,000,00

CHÁCARA
TERRENO com 80,00001' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário 30%
Plano o resto é acidentado - R$ 60,000,00

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

IRua
João 1. Ayroso - R$ 110,000,00

ITERRENO com 1.54001' - Rua Amazonas - Centro - Próximo a Sear - R$
100,000,00
TERRENO com 15 x 27,5001 Loteamento Behling R$ 22,000.00
TERRENO com 560m' - lote n° 8 Loteamento Camposampiero assumir (41 x

R$ 335.00) + R$ 7,(i()(),00
,

TERRENO com 5,380m' - próximo a Ferj . Vila Rau - R$ 60,000,00
TERRENO com 56Om' Loteamento Camposampiero (Entrada e Saldo em

50x) - R$ 19,000,00

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

50X)-1
R$ 10,000,00
TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + saldo em 25x)
- R$ 10,000,00
TERRENO com 8oom' Loteamento Flarnboyat (entrada e saldo em 50x) - R$
30,000,00
TERRENO com 651 01" Lote n0O91 do Loteamento Ana Paula- R$ 12,000,00
Lote n° 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de 38x

I
�:::n�6nO;.�o7e!��;��� Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas

d.
e

R$I180,00 + saldo de R$ 3.500,00
Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir a? pare, de R$ 180,00)
R$ 1.500,00
Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare, de 180,00) -

R$ 3,500,00
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Aluga-se galpão 100m2 em terreno de
. 600m2próprio para transportadora ou
pequena empresa, localizado na Rua 25
de Julho, próximo a ponte do Beira Rio.

Tratar fone 372-1498 ou 370-1000

R$ 250,00

Alugo apartamento em

Balneário Camboriú para
Natal e final de ano para 10

pessoas a 20 metros do mar.

R$ 120,00 a diária. Tratar
367-1500.

Campo Beira Rio - R$
600,00 negociável. Tratar
370-8666 ou 372-3461 com

Alann.

Vende-se ou troca-se

apartamento em loinville

por imóvel em laragup, doVende-se titulo do Clube de

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1004 - R. ANTÔNIO TOBIAS - 235m' - Suite + 2 quartos - R$ 70.000,00
Cód. 1007 - R. HELEODORO BORGES - 300m' - Sui\,e + 2 quartos - R$ 140.000,00
Cód. t 013 - R. VERDI F. LENZI - 325m' - 3 suites - R$ 230.000,00
Cód. 1017 - R. FLORIANÓPOLIS -180m"- 4 qtos - R$ 77.000,00
Cód. 1018 - R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suite + 3 qtos - R$ 365.000,00
Cód. 1019 - R. ANGELO SCHIOCHET - 300m' - Terreno c/I .500m' - Suite + 2 qtos - R$ 265.000,00
Cód. 1091 - BAEPENDI - 420m' - 2 suites - 3 quartos - R$·200.000.00
Cód. t 093 - BAEPENDI - 140m' - 3 qtos - R$ 70.000.00
Cód. 1 t t 6 - BARRA - 192m' - 3 qtos - R$ 125.000,00
Cód. 11 t 8 - BARRA - t 50m' - Suite + 2 qtos - R$ 86.000,00
Cód. 1 t 19 - BARRA - 220m' - 2 lotes - Suíte + 2 qtos - R$ 128.000,00
Cód. 1120 - BARRA - 218m' - Suite + 2 qtos - R$ 115.000,0�;
Cód. 1196 - FIGUEIRA - 92m' - 3 qtos - R$ tO.OOO,OO + financ.
Cód. 1211 - JGUÁ ESQUERDO - 91m' - 3 qtos - R$ 44.500,00
Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 45.000,00
Cód. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 230m' - Suite + 2 qtos - R$ 95.000,00
Cód. 1251 - R. JOÃO PLANINSCHECK - 300m' - Suíte + 2 qtos - R$ 180.000,00
Cód. 1314 - VILA LENZI - 125m' - 3 qtos - R$ 42.000,00
Cód. 13'15 - VILA LENZI - 70m' - 3 qtos - R$ 25.000,00
Cód. 1353 - VILA NOVA - 140m' - Suite + 1 qto, c/ piscina - R$ 70.000,00
Cód. 1355 - VILA NOVA - 180m' - Terreno c/1628m' - R$ 155.000,00

CASAS MISTAS
Cód. 1014 - R. BARÃO DO RIO BRANCO - 200m' - R$ 70.000,00
Cód. 1020 - PRÓX. BEIRA RIO - 3 qtos - R$ 39.000,00
Cód. 1351 - VILA NOVA - 140m' - 3 qtos - R$ 43.000,00

TERRENOS
Cód. 2005 - R. PROCÓPIO GOMES - 780m' - R$ 90.000,00
Cód. 2006 - R CENTENÁRIO - Centro - R$ 525m' - R$ 33.000,00
Cód. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO - 1 020m' - R$ 60.000,00
Cód. 2009 - R. PROC. GOMES 1262m' - R$ 220.000,00
Cód. 2097 - BAEPENDI - 1018m' - R$ 130.000,00
Cód. 2112 - BARRA - 330m' - R$ 12.500,00
Cód. 2113 - BARRA - 364m' - R$ 10.000,00
Cód. 2114 - RES. PAPP - 430m' - R$ 18.500,00
Cód. 2116 - LOT. OURO VERDE - 329m' - R$ 8.500;00
Cód. 2176 - CZERNIEWICZ - 375m' - R$ 15.000,00
Cód, 2191 - FIGUEIRA - 307m' - R$ 7.000,00
Cód. 2212 - JGuÁ ESQUERDO - 434m' - R$ 11.000,00
CÓd. 2213 - AZALÉIA - 721m' - R$ 17.000,00 + parcelas
Cód. 2271 - VILA MABA - 496m'- R$ 15.000,00
Cód. 2291 - VILA LALAU - 600m' - R$ 35.000,00
Cód. 2351 - VILA NOVA - 5. 184m' - R$ 130.000,00
Cód. 2353 - VILA NOVA - 487m' - R$ 35.000,00

.

Cód. 2373 - VILA RAU - 360m' - R$ 13.000,00
Cód. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 445m' - R$ 30.000,00
Cód. 2981 - GMIRIM - Lateral28 de Agosto - 420m' - R$ 15.000,00
Cód. 2982 - SC 413 - 50.000,00 - R$ 40.000,00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - ED. FLORENÇA - 80m' - R$ 65.000,00
Cód. 4004 - MARKET PLACE - 44m' - R$ 46.000,00
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00
Cód. 4010 - CENTRO MÉD. ODONT. - 49m' - R$ 32.000,00
Cód. 4012 - ED. CHIODINI - 36m' - R$ 13.000,00
Cód. 4013 - ED. CHIODINI - 85m' - R$ 30.000,00

APARTAMENTOS
Cód. 3004 - ED. CARLOS SPÉZIA - 3qtos - R$ 53.000,00
Cód. 3009 - ED. CAETANO CHIODINI - 2 qtos - R$ 30.000,00
Cód. 3011 - ED. FLORENÇA - 2 qtos - R$ 50.000,00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suite + 2 qtos - R$ 65.000,00
Cód. 3021 - ED. ISABElA - Suíte + 2 qtos - R$ 75.000,00
Cód. 3023 - ED. NOVO MilÊNIO - Centro (em construção) - Suíte + 2 qtos 96 CUSs (parcelados)
+ acabamento final
Cód. 3093 - RES. BARTEL - Suite + 2 qtos - R$ 18.000,00 + parcelas
Cód. 3252 - ED. HORTÊNCIA - 3 qtos - R$ 55.000,00
Cód. 3071 - AMIZADE - 3 qtos - R$ 20.000,00 + financ.

LOCAÇÃO
Cód. 607 - CASA ALV. - 1 qto - Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 610 - CASA ALV. (Ideal p/ fins comerciais) - R. Henrique Piazera - R$ 800,00
Cód. 635 - QUITINETES - Ed. Marquardt - a partir de R$ 160,00
Cód. 639 - APTO. 2 qtos - Ed. Caetano Chiodini - R$ 300,00
Cód. 640 - APTO 1 qto - Fundos WEG II - R$ 230,00
Cód. 646 - APTO. 1 qto - Ed. Etalan /I - R$ 280,00

Sul. Apartamento com 3

dormitórios, salão de festas,
churrasqueira, ao lado do

Shopping Americanas.

Vendp 4 terrenos na praia
de Barra do Sul, com 2
casas mista - R$ 15.000,00
(tudo), aceito carro até R$
5.000,00. Tratar 376-1527.

Vende-se casá em alvenaria
de 63m2 e terreno de 450m2
em Guaramirim. Tratar
370-2040.

Vende-se terreno de 400m2,
na Ilha da Figueira, por R$
12.000,00 aceito carro no

negócio. Tratar 370-4346.

Vende-se casa de 130m2,
mista semi-nova, toda

murada, por R$ 25.000,00.
Tratar após as 15 horas na

Estrada Garibadi, 385 -.

Tifa da Mosca.

Vende-seterreno em Nereu
Ramos na Rua Henrique
Demathe, por R$ 7.000,00.
Tratar 276-0128 com

Mário.

Comu-

nicamos

os novos

números

de telefone

da Gráfica

e Editora

CPe

Jornal

CORREIO

DO

POVO

370·8654

370·8649

370·7919

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 ell564m2 - Av. Marechal Deodoro, 1014
Casa alv. 100m2 - cl 3 quartos e demais depend. - bairro João Pessoa (próx. bebidas
Kienen) - R$ 27.000,00
Casa alv. 3 quartos e demais depend. - Barão do Rio Branco (ótima localização) - R$
85.000,00
Casa mista 115m2 - cl 3 quartos e demais depend. Loteamento Demarehi Stª Luzia - R$
13.000,00
Casa alv, 84m2 - cl 3 quartos e demais depend. Vila Amizade - R$ 52.000,00
Casa de madeira - 3 quartos e demais depend. Rua Victor Rosemberg - R$ 38.000,00
(aceita troca por chácara)
Casa mista - 89m2 (terreno 1 .200m2) - Rio da Luz - R$ 15.000,00 (aceita carro)
Apartamento - cl suíte, 2 quartos e demais depend. Czerniewiez - R$ 47.000,00
Apartamento mobiliado Enseada - 104m2 - cl suíte, 2 quartos, ehurrasq. coletiva,
garagem e demais depend. - 100 metros da praia - Enseada - SFS - R$ 65.000,00
(aceita sala comercial em São Bento do Sul)
Sala comercial - 65m2 - Leopoldo Malheiro - centro - R$ 38.000,00
Terreno 500m2 murado, plano, pronto para construir - João Pessoa (próx. Luis Kienen)
- R$ 9.000,00
Terreno 544m2 - pronto para construir - Ilha da Figueira - R$ 9.000,00

CASA & jardim ALUGA
Casa mista - e/4 quartos e demais depend. -.Leopoldo Diel (início Jaraguá Esquerdo)
R$ 260,00
Apto. - cl 3 quartos e demais depend. - Getúlio Vargas - R$ 400,00
Sala eomercial- 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, bwe, 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

370·7944

CH1°ive

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.

CRECI612-J

EDIFíCIO MÔNACO

SI

a

U

A
SI

T

�
C

A

"UCII DCII.-CIIU UU "lU D.-CIInItl;U, 221
FOrie: (047) 372-1502 - 372-1594

Fone/Fax: (047) 372-1666
.Jaraguá do Sul - SC
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HUMANA URGENTE
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A HUMANA URGENTE
ABRE SUA la FRANQUIA

A PERFECT ASSOCIADOS
RECURSOS HUMANOS LTOA, com

sede na cidade de Curitiba / PR,
adquiriu a Franquia da HUMANA
URGENTE.
A Franquia consiste na prestação de

serviços da contratação de Efetivos e

Temporários, com abrangência num

primeiro momento, nas cidades de
Curitiba e São José dos Pinhais.

A HUMANA URGENTE dedica esta

Conquista a todos os seus

COlaboradores, clientes e

fornecedores, que nesses 5 anos de
eXistência, acredltaram na empresa,
proporcionando este crescimento.

DEIXE COM A HUMANA A TAREFA
DE RECRUTAR/SELECIONAR
PESSOAL QUALIFICADO EM

ÉPOCAS DE GRANDE PRODUÇÃO!

LISTA DE VAGAS

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

Auxiliar de Produção (20 grau - sexo

Masculino)
Auxiliar de Confeiteiro

Auxiliar de Padeiro
Auxiliar de Açougueiro

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

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

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

Fone/Fax 370-8200
«,

Rua Walter MarqiJardt, nSl 744 I
(próximo ao Sesi)

i;:

Jaraguá do Sul - SC <

MAIS DUAS BOAS OPÇÕES
DA HUMANA PARA-SUA

EMPRESA:

MEDICINA DO TRABALHO =

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

MEDICINA AMBULA TORIAL =

Ofereça esta vantagem ao seu

pessoal e comemore o aumento da
produção.

O trabalho da HUMANA, tem como

base a sua satisfação. Com isso,
garante à sua empresa

tranqüilidade e saú"e para seus
funcionários e dependentes.

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

humana@netuno.com.br

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!
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.[)PROIIA
CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO·

Nasce uma nova perspectiva
demorar bem

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

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

APARTAMENTO DUPLEX

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

ÁREAS
Tipo 1 - 302m2

Tipo 2 - 293m2

Tipo 3 - 266m2
. Tipo 4 - 263m2

- Sacada
- Dependência de empregada com BWC

independente
\

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

2 VAGAS DE GARAGEM
�----------�

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

ÁREAS
Tipo 1 - 155m2

Tipo 2 - 153m2

Tipo 3 - 128m2

Tipo 4 - 127m2

Construção em condomínio

Acabamento individual personalizado

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

Visite nosso site www.proma.com.br

Rua Barão do Rio Branco
APARTAMENTOS MODERNOS COM A INFRA

ESTRUTURA E A QUALIDADE PROMA.

'C

ai

'r

I
I
•

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

SÉCUlUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS - CRECI1873-J �

l
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 421 t

Sala 103 - 1Q andar-

Jaraguá do Sul - SC RI

Fone: 371-8814
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SEMPRE AMIGOS JOINVILLE •
. Direção: Peter Chelsom. G.N.e. Cine Mueller I: Nova York Sitiada (censura 12 anos).•
. Elenco: Sharon Stone, Kieran Culkin, Eiden Horários: 14h30, 16h45, 19h, 21 hiS. •
Henson, Gena Rowlands, Gillian Anderson..., G.N.e. Cine Mueller 2: Quando o Amor Acontece •Sinopse (censura 12 anos).

Tudo começa quando o jovem Kevin Dillon •
Horários: 14h, 16h30, 19h, 21 h30.

•(Kieran Culkin) e sua mãe (Sharon Stone) se
.

G.N.e. Cine Mueller 3: Sempre Amigos (censura livre).mudam para a casa ao lado de Maxeell Kane •
(Eiden Henson) e seus avós (Gena Rowlands e

Horários: 14h, 16h, 18h, 20h, 21h45.
•Harry De�n Stanton). Max, de 13 anos, é um

BLUMENAU

gigante. Devagar na escola, sem muita coragem, G.N.e. Cine Neumarkt I: Encontro Marcado (censura 12 anos).•
nunca teve muitos amigos. Mas daí conhece

.

Horários: 14h30, 17h45, 21h. •
Kevin, um pequeno Einstein com um problema G.N.e. Cine Neumarkt 2: Nova York Sitiada (censura 12 anos).•
na perna e mais esperteza e inteligência que Horários: 14h, 16h30, 19h, 21h30. •qualquer outro garoto na cidade. G.N.e. Cine Neumarkt 3: Se�p.re Amigos (censura livre). •Ambos sempre foram excluídos da turma. Para Horários: 15h 17h 19h 21 h
a garotada local, são "Frankenstein e lgor", Mas G.N.e. Cine Neumarkt 4: Formig�inh� Z (c�nsu:a liv�e). •

I unidos - com o pequeno Kevin em cima do ombro Horários: 15h30, 17h 15. •
I do gigante Max - se transformam em um guerreiro Lenda Urbana (censura 14 anos). •
I destemido,

uma força imponente com vontade de
•Horários: 19h 15,21 hiS.

aço e o mais poderoso ar de nobreza desde o reino

I do Rei Arthur. Juntos, essa corajosa combinação
G.N.e. Cine Neumarkt 5: A Tribo �os Kippendorf •

I que se denomina "O Poderoso" (The Mighty) sairá (c�n�ura hvre). •
para o desafio final: combater o erro, matar Horanos: 14h30, 16h30, 18h30; 20h30

.•
I dragões e salvar donzelas em perigo - num reinado G.N.e. Cine Neumarkt 6: Carne Trêmula (censura 18 anos).
tão violento e cheio de forças sombrias como sua Horários: 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30.•

I própria cidade. - Programação v�lida para o período de 11 a 17/12. •
••••••••••••••••••••••••••••••••••
---------------------------------�Artigos para esta coluna devem ser enviados para Rua João Picolti, 246, Jaraguá do Sul (SC),

_�P:8�1-500�epmfu����mx:3ro-�19�3ro�8���cu�oo�este�lun��/

través de projeto de lei

ederal. De Jaraguá
o Sul, apenas o Jornal
ORREIO DO POVO se fez
resente ao evento, que
eve total apoio do

refeito, Leonel A.
avan, e do secretário de

urismo, Osmar Nunes
ilho. O próximo
ncontro será realizado

a capi)tal federal, em
aio, de 1999.

AVAllNHO
RANCO
Depois de ter

mquistado o público
uaguaensé, durante uma

'nica apresentação na

écima edição da

chützenfest, a Banda
avalinho Branco, de
lumenau, retorna a

araguá do Sul, na
róxima quinta-feira (17),

��---BRua Mal. Deodoro da ::::
Fonseca, 1452

FonelFax: 372-3306
Jaraguá do Sul- SC �CADi

372-3032

�o� :a;;og::;:h�s�·�s e;,':a�e:.i�=�:7e�:;
das badalações noturnas da região

a partir das 19h30, na
Praça Ângelo Piazera,
para a realização do seu

show de repertório
variado e com divertidas

coreografias. Imperdível!

Fila de 35km, esta semana, na BR-IOI, 110 trecho

próximo a Itajai. E pensar que a temporada ainda
nem começou. Dias piores virão, graças à inércia

de certos governantes do passado e do presente.

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÃO DE
. JARAGUÁ DO SUL.

l�iJm
CORRETORA DE SEGUROS

371-3633
FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!

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

Procópio Gomes, 481

Os Hanson que se cuidem. Está pintando um quarteto que tem tudo

para desbancar o trio americano. Ao menos entre o público
adolescente, oUltra, grupo inglês formado por James Hearn (vocais),
Nick Keynes (baixo), Micheael Harwood (guitarra) e John.
O'Mahoney (bateria), promete acontecer. Seis meses após após o

lançamento do primeiro single, Say You Do, os garotos são um

fenômeno de popularidade na Terra da Rainha: já se apresentaram
nos mais famosos programas da TV inglesa e ganharam fã-clubes

por todo o País. Fora do Reino Unido, as coisas também estão

esquentando. Eles acabam de voltar de uma turnê pela Ásia, onde
lotaram casas noturnas. Além disso.já têm lugar garantido no coração
de fãs suecas e italianas, lugares onde tocaram para mais de 10.000

pessoas. Com seu pop descornpromissado, o Ultra já alcançou o Top
20 (parada de sucessos americana) por duas vezes este ano e prepara
o lançamento do terceirosingle, The Right Time. Agora, a expectativa
gira em torno do primeiro álbum, a ser lançado em breve pela
EastWest (no Brasil, sai pelaContinental). "Quem espera um álbum

simplesmentepop terá uma surpresa", diz o guitarrista Michael. "Há
muita variedade nas músicas, o gênero nos permite ousar bastante",
explica. É ver para crer. (Shopping Music)

INFORMATIVO CENTER SOM
I

Títulos mais vendidos: Torre de Babellnternacional, Padre Marcelo
Rossi, Terra Samba (Ao _Vivo e a Cores) e Titãs (Volume Dois) ..

Principal lançamento: Hanson (Live from Albertane).

NIVER
Tatiana Balloch (11/12), Júlia T. Frare (12/12),
Suelen Bittencourt (15/12), Danuza BaisaneIli (16/12),
Claudio L. Gascho (16/12), Pablo Bertoli da Cunha (17/12),
Daniel R. Fagundes (17/12) e Lilian Hennemann (17/12) .

. E'*' �'N'f"N'4
�Anote aí: no próximo dia 28 acontece,
em Balneário Camboriú, a primeira grande
Festa do Rancho Maria's desta temporada.

r----------T----------,
I 'II1O'tttI Apresente 20 J

.,

. MOT�L ..

. ..
I

I cupons e
I

.

I�..o
I ganhe 2 horas q
I pátis em J . ...

...
. .' I

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

. I
srmples. I grátis em apartamento simples. I

I Bairro João Pessoa l.. BR 280 KM 71 I
I ir 370-2323 O"� ir 371-9133 I
L Válido até 28/12/98��� às segundas-feiras _J

Dr. Paulo do Carmo
C�073229

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

Natal- Festa de luz
Durante o mês de dezembro, as ruas de nossa cidade

estão mais iluminadas, as pessoas mais felizes, as ruas

mais cheias, um pouco pelo calor, outro tanto pela
curiosidade, e pela vontade de ver e ser visto. O Natal, há
anos, é um período do ano em que se celebram armistícios,
onde o amor adentra os corações e as pessoas se deixam
invadir pelo espírito de solidariedade e luz que o

nascimento do Salvador proporciona.
Por outro lado, neste período parece que as pessoas

estão mais preocupadas e atarefadas: que presente darei?
Como farei para cumprir todos os compromissos? Há a

casa para ser limpa, há as visitas a serem recebidas e

acomodadas ... são tantas as tarefas que, ao final do

desgaste e da exaustão, o espírjto natalino está tão apagado
e cansado que até perde o impacto. Nasceu Jesus! Nasceu

o Salvador! ... Mas eu estou tão cansada e atarefada que
nem me dou por conta desta imensa notícia que
transformou o mundo e a minha vida...

/

Ouço no rádio que o índice de contaminação por aids
em Jaraguá do Sul tem aumentado assustadoramente, e

que isto se deve ao espírito de aventura dos maridos
exauridos da vida matrimonial. Ou, em outras palavras, o
adultério é a causa do aumento do número de aidéticos
em nosso Município.

Assim vamos viver este Natal: a festa da luz e da

preocupação.
Porém, como vamos viver a alegria do nascimento do

Salvador nestas condições? Deus deu seu único filho para

.
que nós tenhamos Vida e Salvação. Isto implica em uma

mudança de vida. Celebrar o nascimento do Salvador e

achar que tudo continua como antes é hipocrisia, é

falsidade.
•

Cristo nos propõe uma transformação. Ele não quer

apenas uma reforma, onde se deixa a estrutura velha um

pouco melhorada, mas sim uma nova vida onde o respeito

e a consideração pelo outro são a mola mestra do

relacionamento humano.

Assim, o Natal quer lançar luzes também em nosso

coração, iluminando todos os recantos de nosso ser, para
que este final de ano não seja apenas mais um entre outros

e para que esta festa não seja apenas mais uma festa, mas
sim um momento de encontro consigo, com Deus e com o

próximo.
Por isto, o Natal não é apenas uma festa burocratizada,

em que nós seguimos o protocolo para que tudo seja como
"deve", ser, onde não falte pinheirinho, presentes, "noite
feliz", e tantos e tantos detalhes, mas onde possamos olhar

para dentro de nós e ali encontrarmos Jesus nascendo em

nosso coração e modificando nosso ser.

Somente desta forma poderemos ter paz conosco e com

Deus, e podemos ter alegria e não cansaço e esgotamento
neste final de ano, proporcionando a nós mesmas um

encontro definitivo e salutar com Deus.

Podemos lutar para transformar nossa cidade em um

lugar bom para se viver, onde os índices de doenças
venéreas e a violência tendam a baixar e não aumentar,

para nossa vergonha e preocupação.
Vamos procurar viver uma vida saudável, de amor e

respeito por Deus e pelo próximo. Desta forma
vivenciarernos o Natal todos os dias do novo ano, e não

apenas em um ou dois dias do ano.

Esta é a mensagem dos anjos: Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens de boa vontade. Este não é apenas
mais um canto litúrgico, mas é um voto de esperança neste

novo relacionamento entre Deus e os seres humanos,
homens e mulhefes.

-

Que possamos todos, limpos no corpo e no coração,
dizermos com alegria e fé: feliz e abençoado Natal a todos

os que crêem que Deus hoje vem a nós.
Marta Moura Streppel

Achamos importante e oportuno fazer um registro nesta coluna a

respeito da importância de bem receber todas as pessoas e em

especial de outras cidades ou do exterior.

Nós do Círculo Italiano nos sentimos honrados e felizes
porque amigos nossos têm trazido suas visitas para os nossos

eventos.

Gostaria de agradecer ao amigo Mauricio Lenzi, que no último jantar
trouxe os senhores Anton e Greta Hensler, da cidade de KaU, Colônia -

Alemanha.
Todos que tiverem

oportunidade,
façam o mesmo,

serão muito bem
vindos.

Qualidade
Marista de

Educação

de Jaraguá do Sul

Visitantes

AUTOMÕVEIS
Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera

A EDUCAÇÃO COMPLETA

-

--�--------------------

Sexta-feira, 11 de dezembro de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

Participação ativa com ...

Interesses renovados, importando em ...

Mais ações concretas, que resultassem em ...

Exemplos práticos, que atraiam o interesse de ...

Novos sócios, que serão preparados para executar e ajudar em ...

Tarefas divididas entre todos, propiciando assim ...

Ação sempre integrada ao País e à comunidade.

ROTARY X ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - Com o intuito de
colaborar com a organização da comunidade, os companheiros do

Rotary têm comparecido em reunião nas comunidades levando o seu

incentivo e entusiasmo. Em Guamiranga estiveram, na última semana,
os companheiros GeIson e Angelo dando o testemunho do trabalho
realizado na Associação dos Imigrantes, onde são presidente e vice.
Também outros companheiros lá estiveram no sentido de encorajarem
a comunidade, inclusive presente o comandante Rogério Wonk, da
Polícia Militar, que é um grande entusiasta e incentivador já que para
funcionar a Polícia Interativa é necessário a Associação de Moradores.

ROTARY X PIMENTA - Nesta onda de pessimismo e de críticas é

necessário que procuremos temperar nos encontros e reuniões. O

tempero é necessário para manter uma atividade positiva; desenvolver
projetos de interesse geral, divulgar e comentar informações relevantes
nas reuniões, nas palestras, nos boletins e meios de divulgação, realizar
o máximo possível, efetivar e descobrir as maiores necessidades da

comunidade em que se integra o clube. Como proposta, o companheiro
Cássio M. C. Penteado Jr., do Rotàry Club de São Paulo-Leste, sugere
adicionar aqui no Brasil um tempero bem verde e amarelo aos encontros

semanais dos clubes e às atividades que desenvolve.

Colocar a P.I.M.E.N.T.A. em nossos clubes com os seguintes
"ingredientes":

Não sejamos tímidos em "apimentar" um pouco o nosso clube.

ROTARY X INFORMÁTICA - Rotary antevia a globalização do

intercâmbio amistoso entre as nações e seus habitantes, gerado no seu

trabalho desenvolvido nesses 93 anos de profícua prestação de serviços
à humanidade. A informática veio dar grande força nesta aproximação.
Agora, navegando pela Internet, tudo se descomplica. O mundo está
em nossas mãos e à nossa frente. Tão rápido como o pensamento. Ao

toque dos dedos e à escorregadela do mouse, o computador abre a caixa

das comunicações para oferecer tudo. Entretanto, já surgem problemas
devido ao errôneo uso do computador, motivado por usuários que

passam a explorar esse notável avanço tecnológico para usufruir

vantagens pessoais criminosas.
É do conhecimento, casos de intromissão em redes para alteração de

lançamentos em contas bancárias, para obtenção de segredo,s
estratégicos, para tráfico de drogas, descaminhamento de menores com

ofertas de empregos ine�istentes no exterior e outros mais. A

pornografia é coisa banal - com sexo explícito ou virtual -, sem horário

pré-estabelecido, a qualquer instante. Como se vê, esse excepcional
invento tem o seu lado negro. Se de um lado auxilia, de outro preocupa.
É a hora e vez do Rotary se impor e prestar esse grande serviço ao

mundo. Sugestão do nosso companheiro Antonio Carlos Corrêa, do
. Rotary Club de Valinhos - São Paulo -, é que os Rotary's se dêem as

mãos e façam um apelo unânime, pedindo a formação de entidade, tal

como o Tribunal de Haya, para superior ordenação dos serviços da

Internet e séus benefícios resultados, conferindo ao nosso- Rotary
International a liderança desse grande movimento. Será uma louvável
tarefa. De grande companheirismo mundial.

Apoio:
- ADVOCACIA Posto de

Marcos Roberto Hasse �� Gasolina
OAB/se 10.623 ... Maiochi'

Sandra Lúcia Ranch;
Ltda.

OAB/SC' 12.520

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372-2194 - 982-0710
Rua Paraíba, 256 - 81umenau
Telefone/Fax: 340-2393

Rua 28 de Agosto, n° 1598
Centro - Guaramirim - sc

Telefone

(047) 373-0187
_

L- ----
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Ferj marca presença em seminário
sobre a criança e o adolescente

Jantarmarcafim de ano na Ferj
Final de ano chegando é hora de comemorar o sucesso de mais uma

jornada de trabalho. Para tal comemoração, professores e funcionários
da Ferj irão se reunir no dia 21 de dezembro, às 20 horas, nas
dependências da instituição para uma noite de muita integração. "O
evento servirá não só para festejar os resultados, que foram muito

positivos, mas também para refletirmos sobre o momento
do Natal e sobre nossas ações em prol dos demais
colegas ", explicou a coordenadora de

Extensão, Rosemeire Puccini Vasel.
A programação será iniciada com um

culto ecumênico, e na seqüência, o

churrasco de confraternização. "O
jantar é oferecido pela Ferj
exclusivamente para funcionários e \.,
professores ", finalizou a coordenadora.

A Fundação Educacional Regional
Jaraguaense marcou presença no 10

-Seminário Estadual dos Direitos da

Criança e do Adolescente, realizado
entre os dias 25 e 26 de novembro,
no Praia Brava Hotel, em
Florianópolis. O objetivo principal
do evento foi a reflexão e debate
sobre a violência e a exploração
sexual infanto-juvenil. Ao final do
encontro foram elaborados planos
de ação que serão entregues ao novo

governo para serem desenvolvidos
nos próximos anos.

Segundo a coordenadora de

Extensão, Rosemeire Puccini Vasel,
o papel das universidades destinou
se a execução do planejamento
estratégico participativo. "Com a

participação de representantes de
todas as microrregiões de Santa

Catarina, pudemos avaliar o que já
foi feito e elaborar uma série de

ações para uma atuação mais eficaz
em 1999", falou a coordenadora.
No documento final foram
elaboradas duas sínteses: a Geral
das Diretrizes aprovadas nos

seminários regionais por eixo

temático; e a do Plano de Formação
Permanente. (através das

proposições referentes ao

reordenamento institucional e de

formação).
A primeira síntese inclui a gestão
das políticas públicas, atos

infracionais e medidas sócio

educativas, conselhos tutelares e

medidas de proteção, erradicação
do trabalho infantil e proteção ao

trabalho do adolescente,
orçamento e Fundo da Infância e

Adolescência, violência e

exploração sexual infanto-juvenil,
drogas e família.
Já a segunda síntese aborda temas

como troca de experiências,
planejamento, avaliação e

reflexão, capacitação: qualificação
e requalificação, capacitação
especializada (longa duração),
produção de subsídios, pesquisas
de levantamento - diagnósticos,
divulgação - campanhas
permanentes e ocasionais e gestão
de políticas públicas e articulação.
Roserrreire finalizou dizendo que
as sugestões apresentadas nas duas
sínteses representam a necessidade
do CEDCA criar mecanismos que
possam acompanhar as políticas
públicas básicas e agilizar a

implementação do Sistema de

Garantias dos Direitos da Criança
e do Adolescente. "As sugestões
estão interligadas com o processo
de reordenamento político
institucional e necessitam de um

tempo maior, além de exigir um
planejamento consistente e uma

articulação entre as organizações
governamentais".

CORREIO DO POVO· 9

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO

OPRAZERDA
�

VITORIA
(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 quemjá
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; se choram, as lágrimas invadem nossa

alma. Agora, simplesmente chorar junto com os que
choram não ajuda a ninguém a ultrapassar seus obstáculos,
a vencer suas guerras. O _� _

choro tem cor, peso e

medida. Assim como,

POSTO MIME 5'

M,;;;:
mime B 371 9964!

também, o sorriso.
Isso'me permite afirmar

com convicção que o real

prazer da vitória não é igual
para todos. Talvez fosse
se ...

(Aluno: Álgido
Tamanini Júnior)

Ruo Presidente Epffóc/o Pessoa; 1155
(próx. 00 Kohibach) Jarag.Jó do Sul- SC

MEC mostra os resultados
da avaliação do CESJS
Em ofício enviado ao CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul), a SESu (Secretaria de

Educação Superior), ligada ao MEC (Ministério da

Educação e Cultura), divulgou os resuliados da

avaliaçãofeitapela CEEAD (Comissão de Especialistas
do Ensino de Administração) realizada em novembro
de 1997. O CESJS recebeu os conceitos "Muito Bom"
no quesito instalações, e "Bom", em corpo docente e

organização didático-pedagógica. No mesmo ofício, o
SESu indica algumas recomendações que têm por

objetivo indicar aspectos em que os cursos devem ser

melhorados.
Na opinião da diretora do CESJS, Carla Schreiner,

o documento comprova a diretriz do CESJS rumo à
excelência de ensino. "Estamos muito honrados com a

avaliação, mas os resultados não nos surpreenderam.
Possuímos um objetivo e todos os esforços, de toda a

equipe, estão direcionadospara suá conclusão". O ofício
é assinadopelo secretário de Educação Superior, Abílio
Afonso Baeta Neves.
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Quem completa'
1 aninho

amanhã (12) é o
José Leonardo ...

Rosá Buzzi. Os

papais Adernar,
e Ivone Buzzi e
as irmãs Ana

Paula e

mandam os

parabéns ao
caçula da
família

Nascimentos
29/11198 - Mateus Wintrich

30/11198 - Laís Fernanda Aleixo Afonso

30/11/98 - Rafaela Schalinski
• 30/11/98 - Alex Vitor Pinto

30/11198 - Henrique Flôres

30/11/98 - Jaqueline Jardim
30/11/98 - Luana Seidel

1112/98 - Evellyn Cristine de Oliveira

1112/98 - Gabriel Conzatti

1/12/98 - Rafael Henckemaier

2/12/98 - Maria Müller Lopes
3/12/98 - Julia Zimmer de Souza

4/12/98 - Lucas Miguel Garcia da Silva

4/12/98 - Carlos Eduardo Behling
5/12/98 - Ricardo Baumgartel
••••••••••••••••••••••••••••••••••

'- �-' ---

i41�:irh)}!��..� ·��.�tiªé�,��.lh9j,S�ifnPI�:tª ...3
ànirihOs;nö 'próximo domingo (13); Ele é

{i�ho d�.Jair,,�;.râniaHen.h}�ten�e..r. A
festinna··vai ser na residêtyêia dós papais
para familíares e amiguinhos

CLíNICA�??h ��dá
Dr. Herberto Meldau

PEDIATRA

Rua Walter Marquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611
�---- Convênios ---------,

UNIMED, UNIÃO SAÚDE, WEG, MALWEE,
SINDICATO DA AUMENTAÇÃO
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Vaca Mecânica

Vaca Mecânica construída sobre a plataforma de uma Brasilia, de
propriedade do senhorMilton Cachoeira, de São Bento do Sul. Contato
386-7268

V·
aca Mecânica, Brasivaca,
Motovaca, Fusvaca ou

outros nomes que os

tradicionalistas gaúchos e público
em geral estão batizando este

equipamento que está aparecendo
nas canchas de laço, eu,
pelo menos por en

quanto, vou chamá-Ia
de Vaca Mecânica.
A Vaca Mecânica

foi inventada para suprir
a falta de gado e infra
estrutura na realização
da prova de laço de
Vaca Correndo, porque
o custo é alto e en

volvem muitas pessoas,
transporte de cavalos e

gado, todo um trabalho moroso e

pesado antes e após.
Omaior agravante é o transporte

do gado, pois não é possível manter
uma quantidade de gado suficiente

juntos às canchas na periferia da

cidade, e as canchas de laço nas

fazendas não possuem iluminação
e/ou estão afastadas no minimo 20

km em estrada de chão. Outra
dificuldade é a quantidade de

'laçadores que irão

participar, pois varia

muito dependendo do

dia da semana, se o

tempo está para chuva,
se não consegue trans-

. porte para o cavalo, e

outros imprevistos
rotineiros. Todos es-

"Na

tradição
gaúcha não

existe

competição
e stm

integração"
tes agravantes tornam

possível a realização
.

desta competição so-

mente poucas vezes por
ano e com programação bem
definida.

Diante destas dificuldades e

com o respeitável plantel de cavalos
e laçadores que existem em nossa

Vaca Mecânica construída sobre a plataforma de um Fusca 1600, de
propriedade do senhorEvandro Ropelato, de Jaraguá do Sul. Contato
392-3055 • ramal 26

MOINHO JARAGUÁ

RuaFelipe
Schmidt, 129

FOße: 372-3775
Fax: 372-1731

Jaraguá do Sul- SC

região, foram surgindo idéias e

possíveis adaptações em regula
mentos e equipamentos para que a

prática deste esporte, ou pelo menos
os treinos, tenha um custo menor e

seja menos trabalhoso.

Basicamente existem duas

concepções de projeto:
1- Vaca Mecânica com motor

elétrico
A Vaca Mecânica movida com

motor elétrico foi desenvolvida pelo
senhor Mário Venturi, da cidade de
Timb6. Mário Venturi é proprie
tário legal do projeto e licença para

construção deste equipamento,
através de patente requerida.
Infelizmente, eu ainda não tive a

oportunidade de conhecer este

equipamento e, por se tratar de um

projeto devidamente documentado,
vou solicitar as informações junto
ao fabricante e as divulgarei em
breve.

2- Vaca Mecânica com motor

de combustão interna

Os motores utilizados são de

Fusca e Brasília ou motos CG-125,
CB-200 e CB-400. As vacas mo

vidas com motor de automóvel,
fotos 1 e 2, são construídas sobre a

plataforma de Fusca ou Brasília,
mas eu recebi uma fita de vídeo de

dois rodeios de Vaca Mecânica, no
Rio Grande do Sul, realizados em

agosto de 1996, onde aparece a vaca
construída a partir de uma ca

minhonete Opala. Os construtores

de vacas movidas com motor de
moto constroem toda a estrutura de

chassis e articulações com canto

neiras e canos, tornando um projeto
mais personalizado, conforme
mostram as fotos 3 e 4.

Senhores laçadores, cons

trutores, tradicionalistas gaúchos e

público em geral estamos apenas

começando, foram alguns treinos e

brincadeiras nestes últimos dois

meses, precisamos estar juntos para
somar idéias e experiências. Os
construtores e idealizadores destes

equipamentos agradecem pelos
elogios e demonstrações de solida
riedade recebidos, mas também

solicitam críticas construtivas, para
eles otimizarem estes projetos e

permitir o acesso de um número
muito maior de pessoas neste

esporte.
Eu quero, em nome da tradição'

Assine o

CORREIODOPOVO
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

Vaca Mecânica movida com motor de moto CB.20Q, projetada e

construída pelo senhor Valdomiro Gorges, o "Miro", da automecã

nica Gorges. Contato 372-1891

gaúcha, agradecer a estes cons

trutores que estão destinando tempo
e dinheiro para este novo recurso/

equipamento, que eu tenho certeza,
trará alegria e entretenimento para
muitas pessoas, mas principal-

mente, quero cumprimentá-los pela
união e colaboração que está

havendo entre os construtores. Isto

é bonito, é coisa de gente grande, é
coisa de tradicionalista gaúcho.
Parabéns!

-. .

Vaca Mecânica movida com motor de moto CG-125, de propriedade
do CTG Chaparral, patrão senhor Tito Harger. Contato 984-2835

Gaúcho(a) de idade nova
Jaime Franzner (5), Monire Spézia (18).

Rua João Planincheck, 407
Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275

JARAGUÁ DO SUL - SC

1)ll(»)IC)��li«)
._.
CARNES

,--.
A CADA R$ 5,00

EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

'.1ff'.A CADA R$ 50,00
EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM 80/ + NOVE PRÊMIOS
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NORDESTE
RECIFE

19 Dezembro - R$ 728,00_
26 Dezembro - R$ 1.078,00
2, 9 e 30 Janeiro - R$ 895,00

19 Dezembro - R$ 785,00
26 Dezembro - R$ 1.010,00
3 e 24 Janeiro - R$ 855,00

INCLUI: 7 noites de hotel com café,
passagem aérea, traslados e city-tour com guia

,

VIAGENS RODOVIARIAS
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 SOBRt OUTRAS OPÇÕES

REMBRSANDT'
(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'A MARJNA
(Santos / 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

OS TRANSATLÂNTICOS SÄO
VERDADEIROS HOTÉIS DE LUXO

FLUTUANTES QUE INCLUEM NO PREÇO
TODAS AS REFEiÇÕES; MUITOS

SHOWS E DIVERSÕES

Sexta-feira, 11 de dezembro de 1998--�----

CARIBE
CANCÚN
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,
�HISTLER � CANADÁ
Passagem aérea + 7 noites hospedagem + transfer
Vancouver / Whistle-r / Vancouver + Seguro viagem

Hotel Blackcomb lodge:
- Natal: US$ 2.009,00
- Janeiro: US$ 1.799,00

- Feverei ro: US$ 1.939,00
e-

LAKE LOUISE � CANADA
Passagem a_érea +' 6 noites hospedagem + transfer

aeroporto/centro + Ski + Seguro viagem

Hotel lake Louise Inn
- Natal e RéveHlon: 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

g u i a e t rans fe r i n/o u t
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olunistas Sociais, realizado no
�himo final de semanaem Balneário

Camboriú, reuniu cerca de 150.
iOlunisias de todo o Brasil. Na

Paula Cabeleireiros
Cortes, penteados, maquiagem, pedicure
Bronzeamento Artificial
10 sessões R$ 40,00

\

Eih-�ezembro atenderem,05
Iamlie�os domingos das 8:{)0 às 14:00
/' '._./

v

\/"-/\_
RlKí CeI. Procópio Gomes de Oliveira. 1323

370-1584

Mudas de árvoresfrutíferas
Jores e plantas ornamentais

Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vila Lolou - Joroguá do Sul - SC

PARQUE AQUÁTICO

Schmitt
ICtl'M !:i I:)
Casal Luiz e Teresinha Lanznaster (Relojoaria
Lanznaster), Ele será cumprimentadíssimo
amanhã (/2) pela idade nova. Parabéns dos

familiares e de todos os integrantes do Coral da

Scar

�o� E COIVf:€\J'� DOÇURA 11'.04�1.4
CAFÉ COLONIAL
370-'680

Rua Waner Marquardt, 407
(ao lado do Posto Mime)

Gente Nossa
372·0880·371-0866

I(IBEL
Doces e Salgados

Pará coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
�eIl\371-7575 domicílio

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(prox. Duas Rodas Indl.)

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

1'I'lI:'(r_
�
"�

AGÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

Biquínis E3 lV1C:1iós

if 372-3290
RUA MAX WILHELM, 837

VILA BAEPENDI
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Senai abre curso de Estilismo
conveniado a instituto europeu
---------------------------------

Jaraguá do Sul e Blumenau serão as duas cidades catarinenses beneficia-
das com o curso que inicia a partir do primeiro semestre do ano que vem

Jaraguá do Sul - o Senai

(Serviço Nacional' de Apren
dizagem Industrial) está lan

çando o curso de Estilismo em

Confecção lndustrlol. em con

vênio com o Instituto Europeu
de Design, que tem escolas em
Roma, Milão e Turim, Itália. O
curso já está aprovado pelo
MEC (Ministério da Educação /

e Desporto) desde o ano pas
sado, mas devido ao acerto
com o instituto o curso iniciará
no primeiro semestre do ano

que vem.

O projeto foi elaborado

pelo Senai de Blumenau, em
parceria com profissionais da
área de estilismo e moda, para
os três estados da região Sul.

Mega sena (sábado)
concurso: 144

08 -.32 - 36 - 44 - 45'" 55

Super sena (sábado/quarta)
concurso: 252
lª faixa:

12 - 15 - 19 - 24" 27 -44
2ª faixa:

14 - 21 - 22 .30·33 - 44
concurso: 253

1 ª faixa: acumulou
01 - 06 - 13 - 18 - 25 40

2ª faixa:
02 - 07 -08 - 28 - 35 - 42

concurso: 488'
.

03 - 24 " 53 - 56 ... 63

Trinca (quinta/sábado/terça)
concurso: 152

A"22 8-03 ,C-04
concurso: 153' ,-

A-OS 6-23 c-oi
concurso: 154

A-19 'S-18 0'719

conc.3323
1º" 21897
2º - 35661
3º - 023q7
4º" 57609
5� - 11491

Numa segunda etapa, vieram
a Blumenau, em meados do
ano, três técnicos italianos para
avaliar o projeto e fazer a

aprovação e, em outubro,
quatro integrantes do Senai
estiveram na Itália para co

nhecer o instituto. As escolas de
Porto Alegre, Curitiba, Blu
menau e Jaraguá do Sul serão
as únicas a promover o curso.

Segundo a técnica de ensino
industrial, lone Vianna, a cada
semestre um professor italiano
virá ao Brasil dar uma aula aos

alunos sobre um tema a ser es
colhido, "também a cada se

mestre o coordenador do insti
tuto fará uma visita nas quatro
escolas do Senai para avaliar
o curso", informou.

O diretor do Senai, Nilton
Saloman, nãosoube informar o
valor do convênio, segundo
ele, essa questão foi tratada

em Florianópolis, junto à Re

gional do Senai. De acordo
com lone, o Senai terá que ar

car com todas as despesas dos
professores italianos no Brasil,
dessa forma, a escola teve que
repassar o custo na mensali
dade, que será de RS 250,00, o
mais alto cobrado pela esco

la. "É importante lembrar que
nós seremos como uma fran

quia e que no diploma cons

tará o nome do Senai e do Ins
tituto Europeu de Design", justi
ficou.

O curso tem como pré-re
quisito o 2° grau, completo ou

cursando, e a duração é de
um ano e meio, com início no

dia 8 de fevereiro e término em

junho do ano 2000. Haverá
duas turmas de 25 alunos cada.
As aulas serão nos turnos ma

tutino e noturno, a taxa de Jns

crição custa RS 10,00.

Semana holística com prática
de regressão e renascimento
Jaraguá do Sul - o CEU (Cen

tro de"'Energia Universal) promo
verá, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18,
no Sindicato do Vestuário, a Se
mana Holística. O trabalho tem

por objetivo, além de divulgar o
centro, fazer com que as pessoas
descubram sua verdadeira missão "

na Terra.
As inscrições são inteiramente

gratuitas, podendo participar pes
soas a partir dos sete anos. Um

grupo de terapeutas do CEU irá
aplicar, em terapia coletiva, o
Feng-shui (arquitetura energéti
ca), Aura-soma (vivência com

óleos balanceados), Auto-cura
(terapia floral com essências),
Aura-diagnose (equilíbrio áurico)
e Regressão e Renascimento. As

terapias servirão de preparação
para a regressão e o renascimen
to.

De acordo com o psicotera
peuta do CEU, Ali Gaspar, essa
será uma grande oportunidade

para descobrir a verdadeira mis
são de cada um. "Os partici
pantes irão tomar consciência de
que são apenas uma poeira cós
mica, um ponto de luz no Univer
so", afirmou. Acrescentando que
a "regressão acontecerá desde
o momento em que fomos cana
lizados ao útero materno, onde

permanecemos o tempo neces

sário ã nossa preparação, e final
mente renasceremos, eliminando
trournos. conflitos, bloqueios, me
dos e tornando-nos prontos para
uma vida novo. realizando proje
tos e cumprindo nossa verdadei
ra trajetória da vida".

Os resultados obtidos serão
avaliados através da aura, que
será fotografada, no início e ao

final da semana, como um antes
e depois. Os organizqdores do
evento pedem que os inscritos
levem travesseiro, colchonete e

que, de preferência, vistam roupa
branca.

Carmen Magalhães de Souza
Itaperuna - RJ - Por intermédio

da doutora Zilá Rodrigues Leite,
nossa querida leitora de longos
anos, tomamos conhecimento do
falecimento, naquela cidade do
Estado do Rio de Janeiro, da sra.

Carmen Magalhães de Souza,
carinhosamente conhecida
como Carminha, após longa
doença. Pessoá boníssima e muito
relacionada em Itaperuna, onde
eJO imprescindível a sua pre
sença, era viúva do cartorário
Benedicto Sózinho de Souza, outra
figura inconfundível no exercício
de suas funções, sempre sdlícito
quando procurado a resolver

problemas de terceiros. Daí por
que, repercutiu dolorosamente a

notícia em nossa cidade que
abriga pessoas daquela cidade,

no exercício de atividades pro
fissionais. Neste momento, tam
bém tomados de err.ocöo pela
lntcusto notícia do seu desa

parecimento, ainda encon

tramos num lampejo memorio!
momento de recordar que, em
1961, passamos o Natal em sua

acolhedora residência, em

companhia de nossa querida
rnöe Ida Zettel SchmöckeL
também de saudosa' memória,
momentos que ainda não se

apagaram de nossa afetividade
emocional.

A querida extinta deixa quatro
filhos e muitos netos e bisnetos.
Aos familiares de Carminha, a nos

sa expressão de profundo pesar
pelo lutuoso acontecimento e

que Deus a tenha em bom lugar.

Novos paradigmas da
orientação profissional
A orientação profissional caracteriza-se como um processo

de busca e aquisição do conhecimento sobre o seu potencial
profissional, sua tendência em abraçar uma profissão com

sucesso e também de conhecê-Ia em seus aspectos positivos
e negativos, qualidade e duração dos cursos e valorização no

mercado. ,

Com o iminente e progressivo fim do vestibular, faz-se
necessário rever toda a dinâmica já anteriormente colocada
em xeque devido ao comportamento e aos costumes deste
final de milênio, aliada às exigências profissionais (feitas até
de modo negativo pela sociedade) cada vez mais precoce
sobre nossos adolescentes. Ou seja, além do trabalho de

Orientação Profissional Ter de se adaptar a novos padrões de
um Brasil em mudança constante, as modificações estruturais
nos currículos e na classificação à universidade exigem revisões

que levem a Orientação Profissional aos novos rumos.

Uma grande parte das universidades brasileiras já tem
reservada certa quantidade de vagas a alunos que prestam
exames nas a= séries do 20 grau e que fazem suas escolhas

preliminares por volta dos 15 anos, ao final da la série, uma
escolha provisória aos 16, no teste final do 20 ano e a escolha
definitiva no 30 ano, com 17 anos. Será que a escolha dos 15
ou 16 anos em nada influenciará a posição "definitiva" do
candidato? E o esclarecimento destas instituições sobre seus

cursos também não deveria ser parte integrante das taxas de

inscrição, como forma de reduzir desistências no decorrer da
faculdade?

Com o advento de cursos técnicos e profissionalizantes,
de acordo com a nova LOB, os alunos com o lOgrou (ensino
fundamental) completo podem optar por uma profissão de
nível técnico, que a princípio, eliminaria tais candidatos das

vagas ao vestibular a curto prazo. Ou seja, uma escolha

precoce já deve ser feita pelo aluno ao encaminhar sua

matrícula ao ensino médio de 20 grau. Técnico ou preparatório
para a universidade?

Outra tendência é o vestibular vocacionado, onde o

candidato que melhor justificar sua escolha, fizer uma redação
coerente com a vaga pretendida em certo curso e tiver

conhecimento em matérias afins, assegura sua vaga. E os

vestibulares simplificados, que dão ênfase a matérias correlatas
I
ao curso pretendido (pesa mais física para quem quer
engenharia mecânica, por exemplo) surgem como outra
alternativa.

Diante destes fatos, a Orientação Profissional tende a, em

primeiro plano, explicitar a realidade do mercado e da
necessidade de uma escolha acertada, e em conjunto,
estruturar (e identificar) a personalidade do indivíduo, a fim de

que este possa desenvolver com segurança e consciência da

realidade, um profundo conhecimento de várias áreas, numa
idade média menor, sem interferir nos processos característicos
do adolescente, explicando a importância da versatilidade
no mercado, da adaptação possível a quem é versátil, das

opções, da globalização e da objetividade tranqüila na

relação eu x família x escolha. É, portanto, uma oos portas
para o auto-conhecimento.

O trabalho do psicólogo é do pedagogo em conjunto não
é mais uma tendência de vanguarda e sim uma necessidade.
para esta Flava situaçào de adaptação aos novos padrões
que passarão a ser exigidos rio mercado, à medida que o

ensino e as empresas assimilarem a realidade, que está longe
de ser modismo.

GILMAR DE OLIVEIRA - Psicólogo - CRP-12/ 1950
Membro associado da Ajapsy

CEPPSI
O Endereço da Psicotogia

371-2224
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ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 10 Distrito da Comarca

de Jaraguádo 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° 21.990 de 04-12-1998
ALEXANDRE ISRAEL GORGES E MARCELY KAMCHEN

Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Bernardo Dornbusch, 250, nesta cidade, filho de Protásio Gorges
e Lúcia Bortolotti Gorges.
Ela, brasileira, solteira, auxiliar de expedição, natural de Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Paraná, 128� nesta cidade, filha de Adilo Karnehen e Relinda

Butzke Karnehen

Juízo DE DIREITO DA la 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" 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 ti verem
,

conhecimento, que pelo presente fica JS MONTAGENS INDUSTRIAIS

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

sabido, CITADOS para entregar O 1 dobradeira de chapa, marca ima.

Comprimento 2000m, altura 1 OOOm, capacidade de 12mm, depositá-la 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 SIA move contra JS

MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. e ZELIA A R. L. ALBUQUERQUE. 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
Judicia:l o conferi e susbcrevi. Márcio Renê Rocha, Juiz de Direito da I" Vara

Cível.

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 r

para protesto os Títulos contra:

Airton Luiz Klein - R. José Narloch, 1781 - Nesta;

Assoe. Club Soco Caça Tiro Vale Itap. - R. Walter Marquardt, 910 - Nesta;

Atled Ind, e Com. de Malhas Ltda. - R. Walmor Zonta, 161 - Nesta;

Botoarte Produtos Têxteis Ltda. - R. Joinville, 2222 - Nesta;

Canaveral Com. Prod. Limp. Hig. Ltda. - R. 13 de Maio, 411, sala 1 - Nesta;

Com. Repres. L. W. Raduntz Ltda. - R. Domingos da Rosa, 188 - Nesta;

Comercial Belenice de Mer. Ltda. - R. Erwino Menegotti, 1555 - Nesta;

Crisje Ind. Com. de Conf. LT. - R. Afonso Bartel, 348 - Nesta;

Elaine Teresinha Maurer de Moraes - R. Artur Gunter - Nesta;

Euroline Cozinhas Ltda. - R. Ernesto Piseta, 138 - Guaramirim - SC;

Expresso Ungido Ltda. - R. Joinville, 5126 - Nesta;

Ind. Com. Frutas Secas Cauí Ltda. - R. Três de Outubro, sin° - Schroeder - SC;

Ires Schewinski Guths - Nesta;
Joabe Neves - R. Sacadura Cabral, 708 - Joinville - SC; .

João Ribeiro do Prado - Estrada Rio da Luz, sIn° - Rio da Luz - Nesta;

M.S.A. Têxtil Ltda. - R. Relíquia, 774 - Nesta;

Metalúrgica Bona Ltda. - Av. dos Imigrantes, 320 cxp. 320 - Nesta;
Moacir Civiero - ME - Estrada Rio Cerro - Nesta;

Nilso Efeting - R. Ermílio Nicoline, sIn° - Nesta;

Posto de Medes. Rio da Luz Ltda. - Estrada Ribeirão Grande da Luz I - Nesta;

Posto Moser Ltda. - R. Centenário, sIn° - Nesta;

Relojoaria Adolar Ltda. - R. Jerônimo Correira, 151 - Nesta;

Relojoraia Adolar Ltda. - R. Jerônimo Correira, 151 - Nesta;

Rogério da Silva - R. Bernardo Dornbusch, 1658 - Nesta;

/

RosângelaNassMachado Konell- ME - BR-280 do Rio Branco, 320 -Nesta;
Rosen Hans Com. Pl. Flores Ornam. - R. Ferdinando Pradi, 107 - Nesta;

SM Lucilva Ltda. - R. 18 de Julho, 1019 - Nesta;
So110 Servo de Estamparia Ltda. - Estrada Lado Pequeno Cerro 2 - Nesta;
Valco Wenz Sist. Manuf. Integ. Ltda. - R. Presidente Epitácio Pessoa, 490-

,

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

apena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 10 de dezembro de 1998.

I1ton Hoffmann
Tabelião Designado

venda e locação
para ternparada

Barra Velha - SClAv. Santa Catarina, 311 Centrol
.(047) 457-6272
I Av. Itajuba� 11-"2 (fili"l) I
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Conselho comunitário realiza

primeira reunião dos membros
---------------------------------

Escolha do presidente do conselho foi adiada para a

próxima reunião que acontecerá no dia 9 de fevereiro

Jaraguá do Sul - o Conselho
da Comunidade da Comarca
teve, na última terça-feira (8),
no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), a primeira re

união com os integrantes. Esta
va prevista para esse primeiro
encontro a escolha do presi
dente, porém, os represen
tantes dos órgãos pertencentes
ao conselho preferiram trocar
idéias a respeito dos trabalhos

que terão pela frente e deixar
a escolha para a próxima reI
união, que será no dia 9 de fe
vereiro.

O Conselho da Comunidade
da Comarca foi instalado, na

segunda-feira passada (30),
pelo juiz Edson de Mendonça, .

da Vara Criminal. Este conselho
está previsto na Lei de Exe

cução Penal n° 7.210, de 11 de

julho de 1984. Segundo o artigo
80, cada comarca (região aten
dida por um ou mais juízes), de-'
verá ter um Conselho da Comu
nidade composto por no míni
mo um representante da asso

ciação comercial e industrial,
um advogado indicado pela
OAB (Ordem dosAdvogados do
Brasil) e um assistente social es-

colhido pela Delegacia Seccio
nal do Conselho Nacional de
Assistentes Sociais, No caso de

Jaraguá do Sul, o Conselho da
Comunidade da Comarca,
além de contar com dois repre
sentantes de cada um dos

órgãos citados, conta ainda
com dois membros da Prefeitu
ra, dois da Cãmara de Verea
dores, dois da Polícia Militar, um
do Cress (Conselho Regional de
Serviço Social), um do CDH

(Centro dos Direitos Humanos),
um assistente vocacional e o

diretor do presídio,
, A lei também prevê que o

Conselho da Comunidade da Co
marca deva visitar, pelo menos

uma vez ao mês, os estabeleci
mentos penais existentes na co

marca, Cabe ao conselho entre
vistar os presos; a presentar
relatórios mensais ao juiz; buscar
recursos materiais e humanos

para dar assistências social, jurídi-

co. familiar e religiosa,
De acordo com o juiz Men

donça, sabe-se que nos municí

pios onde foi implantado o Con
selho da Comunidade, houve
uma visível redução na taxa de re

incidência, "A principal missão do
conselho é fazer um trabalho de

reintegração do preso na so

ciedade, para tanto, deverá bus
car diversas formas, dando traba
lho enquanto estiverem presos e
até levando cursos profissionali
zantes para dentro do presídio",
exernpllficou. O juiz informou ain
da que a assistência do conselho
deve permanecer até um certo

tempo após a saída da prisão,
para a total reabilitação do ex

detento, "Em todos os processos
a associação comercial tem po
pel fundamental dentro do con

selho, pois com o' acompanha
mento dos trabalhos, os em

presários poderão, no futuro; em

pregar os reabilitados", concluiu,

COMUNICADO
Entre os dias 23 de dezembro e 8 de janeiro o Jornal
CORREIO DO POVO fará recesso, voltando às atividades

na 'segunda-feira dia 11.
<'

, .

BR - 101 - Km 85 - Barra Velha - Telefone (047) 446-0179
.

'.',

, "

http://www.hoteisbrasil.com/clubedepesca e-mail:cpa@catalogosbrasil.com

Pest-peixe (rodízio eomoleto de peixes)

Comida csseir« (sqto, service)
Pousada câmpestre, piscina

I'

Area de lazer.

rrcp · .. · ···················· .. · ··········
..
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�....... . .

Guaramirim
A Apae (Associação de Pais e Arnlços dos Excepcionais)
informa que adiou o Bingo Eletrônico para o dia 20, As
cartelas estão à venda pelo preço de RS 3,00.
O presidente da entidade, Osnildo Bartei, informou que a

renda líquida da Apae no 1 a Festa Country foi de RS 1,85
mil.

Joinville
A Fundação Pró-Rim está comercializando CD duplo de músi
cas populares e músicas natalinas, gravado no mês passa
do, por músicos de Joinville. Toda a arrecadação da venda
do CD será destinada para as obras do hospital da Fundação.
Na compra do CD de músicas populares, que custa R$ 15,50,
o natalino sai de graça, e o pagamento pode ser feito através
da conta telefônica em três vezes.
Fazem parte do CD clássicos como: Besame Mucho, Garola
de Ipanema, ,Carinhoso, Only vou, Summertime, entre ou

tros. As novidades estão por conta de Orgulho Catarinense,
de Cláudio Alvin Barbosa (incluindo o Hino de Joinville,
adaptado), e Por uma causa nobre (título do CD), de Jediel
de Araújo.

70 toneladas de peixes
nobres do Pantanal

Paeu • Tambaeu • Piauçu
�hiMIII"

e outros).
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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

,.• �.� FISIOTERAPIA
!tIEI�\ E S P,E C I A L I Z A o A

;�b!.\: CLINICA SER
",�ll�"Or.o ...V Fone/Fax: 311 ·6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. G rubba - Crefito 3404-F

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito - 10858-F

Fonoaudióloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
.

Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC

p
õoenças do Intestino .nmo,............
reto e §nus, Colonoscopia,....

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

Coroas cerâmicas
Ametalocerâmica permanece o material mais usado na prótese fixa

por causa de sua resistência e previsibilidade e não deve ser trocada pelos
sistemas cerâmicos em situações de rotina. especialmente na região
posterior. ou onde resistência ã fratura e à fadiga é necessária. com as

próteses fixas. Entretanto. a translucidez da coroa metalocerâmica é

geralmente afetada pelo copingmetálico. que restringe a transmissão de
luz através da restauração e pode aumentar o reflexo de luz da coroa.

Neste particular. a coroa cerâmica tem um padrão em estética que é difícil
.de conseguir com a coroa metalocerâmica porque ela permite melhor
transmissão da luz através do corpo do dente. As pesquisas, ao longo dos
últimos 30 anos, têm produzido inúmeros sistemas de coroa de porcelana
reforçadas de acordo com dois princípios: (1) sistema de coroas cerâmicas
com reforço e/ou materiais de faceta reforçados, e (2) sistema de coroas
em lâmina com subestruturas rnetóllcos finas para ganho adicional na

espessura da porcelana e facilidade da confecção.
Indicação
A resistência à fratura das coroas cerâmicas está baseada no suporte

adequado, por meio do preparo, seleção adequada do paciente,
resistência do material da coroa e tipo de cimento. As indicações para o
uso das coroas cerãmicas incluem: (1) todos os dentes anteriores nos quais
a estética é a importância primordial, e (2) suporte adequado de um

laboratório e experiência com o tipo de coroa escolhido. As contra

indicações para o uso das coroas cerômicas nos dentes anteriores incluem:
(1) atividade parafuncional; (2) preparo adequado do dente; (3) espessura
insuficiente da porcelana na face palatina «0,8mm); (4) dentes
antagônicos que ocluem com o quinto cervical da coroa; e (5) coroas
clínicas pequenas (curtas).

As coroas cerâmicas são altamente previsíveis se os princípios citados
e as contra-indicações são precisamente seguidos. Quando estas

condições não podem ser seguidas ou o paciente deseja alguma forma
de garantia contra fratura, então a coroa metalocerâmica, mesmo
considerado que pode comprometer a estética, é geralmente o material
de escolha. Somente quando o clínico está certo de que o paciente irá
aceitar algum risco de fratura para conseguir omáximo em estética, é que
deveriam ser usadas as coroas cerâmicas em áreas sobre alta carga
mastigatório. Outras considerações poderlorn também incluir o possível
desgaste na dentição antagônica natural e oclusões desfavoráveis com

trepasse horizontal profundo ou parafução, que são melhor tratados com

superfícles oclusais em ouro.

Do livro: Estética em próteses fixas anteriores. de Gerald J. Chiehe. DDs
e Alain Pinault, Mdt.

Dr. Clécio Sidnei Gonçalves
Especialidades - Periodontia e Prótese dentária

Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia

Clínica UroAtual
Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, 'ii 371-3426

,. -

CLINICA SAO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-2218

ENTRO E

ONIOlO(1iA
INTEGRA A

!l

ORA. TAlGE Crluppi GONÇAlvES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Crluppi
ORTOdoNTiA

DR. Clrcio SidNEi GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdONTiA

RUA JoiNviLLE, 1 � 70

tELEfONE: (047) }71 ,,61 �8

TELEfONE/FAX: (047) }71 ,,7209

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscöpica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 37�278 - Guaramirim

� .:. '$..E =- :..: Clínica de Atendimento
� iS. .i�.i. .a..!� Médico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira

CRM 7868
Dr. Paulo Veloso
CRM 7528

'Y!!TÓRIO JARAGUAENSE

PE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr, Waldemiro Mazurechen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Sangue não se fabrica.

. Doe sangue e você estará salvando uma vida
Dr. /\/lar/o Sousa
Dr. /\/lar/o SousaJr.
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Polícia Civil cria equipe Polícia prende assaltan�e ,

de supermercado e tatmocío

especial de investigação
- - - - - - - - -.- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - ----

Atuando há menos de um mês, cerca de 15 casos

que estavam parados já foram resolvidos

Jaraguá do Sul - A Polí
cia Civil criou, há cerca

de 20 dios. uma equipe
especial designada a in

vestigar os casos não re

solvidos, os mais graves e
os considerados sem

solução, Fazem parte do

grupo um delegado, três
comissários e um escrivão,
Durante o tempo em que
estão atuando, a equipe
já solucionou cerca de 15
casos, Os policiais foram
selecionados de acordo

com o desempenho e tra
balharão por tempo inde
terminado,

Segundo o delegado 11-
son José da Silva, a idéia
de formar uma equipe es-

, pecializada surgiu da ne

cessidade pela qual pas
sa a Polícia Civil em resol
ver os casos mais compli
cados, "Em razão desta
carência e do número de
crimes que vinham sendo
cometidos ultimamente
no Muni_cípio, foi que de-

cidimos criar esse grupo,
com o apoio do delega
do regional Waldemar
Grubba", informou o de-

'Iegado,
Entre os casos solucio

nados até o 'momento, o
delegado cita quatro
crimes de estelionato, cer
ca de dez furtos, dois de
saparecimentos, o caso

do desmanche de carros

roubados e mais cinco in

vestigações em fase final
de apuração,

Polícia encontra'menores
arrombadores de escola
'Jaraguá do Sul - Um

telefonema ajudou a Polí
cia Civil a encontrar dois
menores que arrom

baram a Escola Municipal
Santo Estêvão, no Bairro
Garibaldi, no sábado a

tarde, G,l e M,B" ambos
de 16 anos, levaram um

aparelho de som com CD,

diversos CDs, dois talões
de cheque do Besc,
c orrse que estava no

freezer, chocolates, balas
e bolachas da cantina e

mais cerca de R$ 200,00,
A polícia conseguiu en

contrar os garotos devido
a uma denúncia feita por
telefone, avisando que os

,

INFORME JURíDICO
Nova decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta
Região decidiu que, para a prova do tempo de serviço
rural, bastam documentos em nome dos pais ou

cônjuge do beneficiário. A decisão confirma
precedente anterior, que poderá beneficiar milhares
de segurados que tiveram seus benefícios indeferidos
por não possuírem documentos em próprio nome. O
Tribunal entendeu novamente que, se o trabalho é

exercido em condições de muita dependência e

colaboração, é impossível que cada membro da familia
tenha documentos em seu nome. Nesses casos, toda

documentação é emitida em nome do chefe do núcleo

familiar.
Vitório A. Lazzaris e IsIeb, Ventura

Advocacia - 372-1846

objetos roubados encon
travam-se na residência
de Germano Platz, 67
anos, Segundo a delega·
da Fedra Konell, Platz diz

que não sabia se tratar de
roubo, os garotos haviam
dito ter encontrado os

objetos, levando para lá,
pois a irmã de um deles,
mora com Platz,

Os menores informa
ram à polícia outros cole

gas que praticaram um
- arrombamento na mes

ma escola há cerca de
um mês, a delegada to

mou, ontem, o depoi
mento das vítimas, Os
menores estão sendo
ouvidos pela delegada
Fedra Konell e, segundo
ela, deverão sofrer medi
das sócios-educativas
previstas no Estatuto da

Criança e do Adoles
cente, como prestação
de serviço ou liberdade
assistida,

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
-----_._--

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Jaraguá do Sul - Encontra
se detido no presídio rnunlcl

polo garçom Sandro Anzlnl.
28 anos. Ele foi capturado na

madrugada de segunda-fei
ra (7), e assumiu ser o autor
do assalto ao Supermercado
Vitória e na Farmaschulz, há
cerca de um mês, após ter
sido identificado pelas víti
mas.

Os familiares de Anzini es
tiveram na Delegacia no final
de semana para registrar o

desaparecimento do mesmo,

eles alegaram que o garçom
saíra na sexta-feira (5) para
trabalhar, e até o momento
não havia retornado.

O assalto ao supermercado
aconteceu no sábado, por vol
ta das 13h30. Anzini rendeu a

funcionária do caixa, Eliane
Antunes, com uma faca, e

roubou a quantia de RS 1,35
mil. Ao fugir, foi seguido até o

semáforo da Rua Reinoldo Rau

esquina com a Procópio Go
mes, por outro funcionário, San
dro Carneiro. Ao chegar no
semáforo, entrou no carro de
Olívio de Freitas, Gol de placa
LYY-9978, que estava com o fi
lho de 5 anos. Anzini obrigou a

motorista seguir em direção a

Guaramirim, pela Ilha da

Figueira, ao chegar na SC-413,
seguiram no sentido a Blu
menau e foram alcançados
por duas viaturas da Polícia
Militar. No depoimento, Olívio
contou que o assaltante a obrl-

gou jogar o carro contra uma
das viaturas, ocasionando o

capotamento de ambos os
veículos. O policial militar João
Wanderiei Soares ficou grave
mente ferido, enquanto que os

ocupantes do Gol tiveram feri
mentos generalizados. Anzini
embrenhou-se no mato e, após
várias buscas, a polícia foi cha
mada pelo proprietário de uma

.

cancha de bocha, que o as

saltante encontrava-se no inte
rior do estabelecimento.

Anzini foi conduzido à Dele
gacia de Guaramirim, onde,
em depoimento à delegada
Jurema Wulf. confessou o assal
to ao mercado e na farmácia,
de onde levou cerca de RS
800,00.

O delegado Ilson José da
Silva pediu a prisão preventiva
de Anzini com bose no artigo
3.12 do Código Penal. O assal
tante encontra-se detido no

presídio onde aguarda julga
mento.

3/12/98

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

l7h30 - Rainha da Paz

SETOR MATRIZ
DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - Matriz

08hOO - Molha

NOSSA MENSAGEM

Com Jesus, chegou a hora
e a vez dos oprimidosll :

"Vocês devem dar força às mãos enfraquecidas e força aos joelhos
vacilantes. Devem gritar aos desanimados: 'Coragem! Não tenham

medo! Eis af o seu Deus!"'. Onde, de fato, está o nosso Deus? "Voltem

e contem a João o que estão ouvindo e vendo: os cegos recuperam a

vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa Nova". Esta é a

boa notícia que os cristãos são convidados a ser: um anúncio de

libertação que tem suas raízes em Jesus de Nazaré. Na paciência e na

perseverança, movidos pela fé, vamos construindo juntos o Reino

que Jesus nos confiou. (Mt 11,2-11)
I

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

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

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

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

Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110
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Torneio traz enxadristas 'de
diversas cidades aoMunicípio
-�-------------------------------

1 a etapa do Torneio Memorial Aldo Prado de Xadrez

homenageia enxadrista jaraguaense já falecido

Jaraguá do Sul - A 1 a eta

pa doTorneio MemorialAldo
Prado reuniu cerca de 60
enxadristas de JoinVille, Blu
menau, Camboriú, Bal
neário Camboriú, Pome
rode, Barra Velha e Curitiba.
A competição aconteceu
no último sábado (5), no
Parque Municipal de Even
tos, e marcou o encerra

mento das atividades deste
ano do Xadrez na cidade.
Na categoria Absoluto,

na qual participavam todos
os competidores, Renan

Levy da Costa, de Jaraguá
do Sul. ficou em primeiro
lugar com 6,5 pontos; em
segundo, Luciano Fier, de

Curitiba, com 6; e em ter
ceiro, Silvio Cunha, de Join
ville. com 5,5.

Entre as mulheres, a

primeira colocada foi Regi
na Ribeiro, de Blumenau,
com 4 pontos e 16° lugar na
classificação geral. Na ca

tegoria até 16 anos masculi
no, Enio Bozzano Júnior, de
Jaraguá do Sul; foi o vence
dor, com 5 pontos e 9° lugar
na geral; na mesma catego
ria, mas feminino, a vence

dora foi Fabiano dos Santos,
de Balneário Camboriú,
com 2 pontos e 50° lugar na
geral: Na categoria até 14
anos, masculino, o vence

dor foi Glauber de Bona, de

Jaraguá do Sul. com 5 pon
tos e 11 ° na geral; no femini
no, Elke Hornburg, de Po
merode, foi a vencedora
com 3 pontos e 42° lugar na
geral. Na categoria até 12
anos, Herbert Alvacir, de Blu
menau, ficou em primeiro,
com 5 pontos e 8° lugar na
g'eral; Vanessa Engelmann,
de Jaraguá do Sul. venceu
com 3 pontos e foi 35° na

geral. Por fim, na coteqorlo
até 10 anos, Fred Mahnke
Júnior, de Blurnenou. vene
ceu com 3 pontos e ficou
em 40° lugar na geral; e Jo
siane Assing, de Jaraguá do
Sul. venceu com 4 pontos e
ficou em 23° na geral.

LJFS encerra atividades
com campeonato infantil

" -"

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 de janeiro e primeira
semana de fevereiro de 1999.

Cursos:
.

Matutino : Ensino Fundamental (r a 88 séries)
EnsinoMédio (1 a

e 23 séries - Terceirão eMagistério)
Vespertino :Educação Infantil (Maternal e Jardim)

Ensino Fundamental (r a 48 séries)

Jaraguá do Sul - A Liga
Jaraguaense de Futebol de
Salão encerrou as ativi
dades nessa semana, para
marcar o final dos trabalhos
desse ano, realizou no dia 3,
no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, a final co cam
peonato das categorias
Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim e

Infantil.
Na categoria Fraldinha, a

equipe campeã foi a

Fundação Municipal de Es
portes de Corupá, em se

gundo lugar ficou o Instituto
Educacional Jangada, e em

terceiro o Colégio Evangéli
co Jaraguá "B". Nesta ca

tegoria, o jogador Jairo Wi
est Medeiros, do Jangada,
recebeu a medalha de arti
lheiro, o goleiro menos vaza

do foi Edson Morozini. da
FME de Corupá, e o atleta

revelação, Jonathan Jurk.
do Jangada, que também
receberam premiação.

Na categoria Pré-Mirim, o
campeão foi o Co'légio
Evangélico Jaraguá, em se

.qundo lugar ficou a equipe
Amok, e em terceiro a FME
de Corupá. O artilheiro des-

ta categoria foi Emerson
Cherubin, da FME de Co

rupó. o goleiro menos

vazado foi Luiz Fernando
Holler, do Ceja, e o atleta

revelação foi Felipe Schio
chet.

O Colégio Evangélico
Jaraguá também conquis
tou o título na categoria
Mirim, em segundo ficou o

Instituto Educacional Janga
da, e em terceiro a Fun

dação Municipal de Gua
ramirim. O artilheiro desta

categoria foi Ronaldo Miron
da Silva Júnior, da FME de
Guaramirim, o goleiro menos
vazado foi Carlos Eduardo
de Freitas, o Dudu, do Ceja,
e o atleta revelação foi Luís
Paulo Alves, também da
FME de Guaramirim.

A liga, que esteve pre
sente em todos os eventos
de Futebol de Salão, prin
cipalmente com o quadro
de árbitros, também foi res

ponsqvet pela adminis

tração do Campeonato
Municipal de Futsal - Pe
ladão/98. Segundo o pre
sidente, Sérgio Luiz da Silva,
no próximo ano, o Peladão
deverá ser todo de respon
sabilidade da liga, ele

promete entrar em 1999
com força total no esporte
para apoiar as equipes fili
adas à entidade e fazer
crescer ainda mais o Futsal
no MunicTpio.

�CP .
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o O pára-quedista de Guaramirim, Osnildo Bartel Júnior, foi
convidado, no dia 3, para participar do time brasileiro que
irá se juntar com outros 250 atletas domundo, na tentativa
de quebrar o recorde mundial de maior formação em que
da livre. Atualmente, a marca é de 246 pára-quedistas, rea
lizada em julho deste ano, em Chicago, EUA. A nova tenta
tiva pretende reunir 300 atletas em uma única formação em

queda livre. Bartel é o único catarinense a ser convocado.
O projeto inicia no dia 11 de fevereiro, quando os brasileiros
convocados estarão embarcando à cidade de Deland, na
Flórido, EUÀ, onde treinará com as equipes canadense e

norte-americana para a formação da "bose ". Após o
; período de treinamento os atletas se reunirão na cidade de
Salvador, na Bahia, onde acontecerá a tentativa de quebra
do recorde. O investimento de cada atleta é da aproxima
damente RS 4 mil. o restante será pago pelo governo do
Estado da Bahia.

o A Federação Catarinense de Musculação e Fitness rea
liza, neste sábádo, às 8h30, na Praça Ângelo Piazera, a
demonstração de musculação e fitness. O evento também
terá como atividades apresentação de Judô, Capoeira,
Kung-fu, Aero-aché e Bojutsu (técnica de defesa pessoal).
Cerca de 30 atletas de outras cidades e estados farão parte
da demonstração, entre eles está confirmada as presenças
de Anderson de Souza. campeão catarinense de muscu

lação categoria mais de 80 quilos, Guilherme Weber,
campeão catarinense demusculação até 80 quilos, e Ansel
mo Cavalcante, campeão brasileiro do Mister Universo/99.

o Inicia, na terça-feira (15), a Copa Urbano de Futsal, no
Ginásio de Esportes Arthur Müller. O primeiro jogo será às
19h45, entre FME/Joinville e CME/Ascurra, em seguida en

tram em quadra ADJ/Urbano e CME/Schröeder. Na quarta
feira (16), no mesmo horário, acontece a flnol. os perdedores
do dia anterior disputam o terceiro e o quarto lugares, e os

vencedores brigam pelo título.

O A equipe de Natação Olympia/FME participa, nesse fi
nal de semana (12 e 13), do 3° Circuito Catarinense de Na

tação, nóClube 12 de Agosto, em Florianópolis. O técnico
Ronaldo Fructuoso levará os mesmos atletas que competi
ram nos Joguinhos e nos Jogos Abertos de Santa Catarina.

O A equipe de Voleibol feminino irá a Lages, nesse final de
semana (11, 12 e 13), participar do Campeonato Pré-Mirim
öe Voleibol (até 12 anos).

O Judocas jaraguaenses estarão, nesse sábado (12), em
São Francisço do Sul, participando do Torneio da Marinha
de Judô, no Clube dos Marinheiros. Os atletas que irão com
petir serão os mesmos que representaram Jaraguá do Sul
no Jose.

O Os amantes doautomobilismo podem ter acesso ao síte
oficial das Mil Milhas Brasileiras, a mais importante prova de

longa duração do automobilismo nacional. O síte conta tudo
o que acontecerá na 27c edição da prova, no domingo (20),
no autódromo de Interlogos, São Paulo. No último domingo,
a página ganhou uma galeria de fotos com registros da quar
ta a sétima edições, realizadas entre 1959 a 1966. Além da

galeria, há também a relação de todos os vitoriosos na

história da competição. Até o dia da prova, o síte ganhará
mais informações e novas fotos sobre a prova deste ano. O

endereço é www.speedonline.com.br/milmilhas98.

Móveis
-

.

para escritório

Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores de teto e parede
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Intermarine lança luxuosa lancha
de 50 pés no São Paulo Boot Show
---------------------------------

Repórteres do CORREIO DO POVO e da Rádio Jaraguá participaram do
evento e trazem, em primeira mão, as maravilhas náuticas

Säo Paulo-Intermorine 50
é a sofisticada e luxuoso
lancha de 50 pés que a

Intermorine lançou na Expo

Center Norte, em São Paulo.
Com tecnologia da Azimut,
que a empresa representa
com exclusividade no Brasil,

essa lancha mede quase 51

pés, tem 15m50 de compri
mento, velocidade cruzeiro

(média) de 30 milhas por

hora (48km/h) e velocidade
máxima de 36 mph (58km/
h) e utiliza dois motores
Mercedes-Benz de 600
cavalos cada.

No estaleiro da Interma
rine, em São Paulo, é feita a

tropicalização, isto é, seus
espaços externos são am

pliados - a praça de popa
ficou 2,2 pés (67cm) maior -

poro atender às exigências
do mercado local, já que
aqui o clima é mais quente
e as pessoas utilizam mais a
área externa dos borcos.

O design original da
Azimut é mantido, baseado
na AZ-46, uma lancha mun

dial da Azimut que ganhou
certificado ISO 9001 por sua

. qualidade, vendida nos

Estados Unidos, Ásia e Amé
rica Latina.

O conforto na Intermari
ne 50 tem prioridade, corn
duas espaçosas suítes de
casal - uma com c!osef - e
uma de solteiro, poro duas
pessoas. Possui ornplo salão,
cozinho funcional (com ge- Öiladeira, fogão e micro
ondas) e cabine de mari
nheiro.

O f!ybridge, a parte
aérea do borco, possui so- �.fá redondo e ainda otere- ,
ce o luxo de um frigobar.
Todos os detalhes do seu
interior são em cerejeira e

os móveis de rádica. Os
ambientes são revestidos
de tecido líquido, fruto da di
tecnologia aeronáutica,

"

pela primeira vez utilizado
V(

em borcos, um tecido com
Ai

textura de couro e altamente lu

. prático, por ser lavável. m

el
Fotos: Divulgação

Além de possuir sotá de couro, oferece o luxo de um tttqooo:

�cP , ..
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o o técnico de Tênis de Mesa, MarcosAlbino, participou de Estágio
Técnico na Europa entre os dias 15 e 30 do mês passado. De acordo
caril Albino, o estágio serviu de parâmetro para avaliar como o Mu

nicípio está em relação ao Tênis de Mesa mundial, "o esporte no

europa está trabalhando com bolas de efeito e velocidade e traba
lho de pernas fortes", informou o técnico. Esta é a segunda veZ que
Albino participo do congresso europeu.

o O Centro de Treinamento de Tênis de Mesa/FME realiza, neste
final de semana, a 70 e última etapa do Circuito de Tênis de Mesa!
1998 em nível estadual. A competição acontecerá do ginásio de es

portes do Colégio São Luís, os jogos serão realizados de manhã, a

tarde e a noite, Com início no sábado, às 9 horas, e término sem pre
visão de horário, deperderá do 'número de inscrições. Os organiza
dores desta etapa prevêem cerco de 100 atletas, divididos nas cate

gorias Pré-Mirim, Mirim, Infantil, Juvenil e Adulto. Além das premiações
normais, seröo premiados também os melhores do ano e o município
campeão. Ao todo serão distribuídos 21 troféus e 40 medalhas.

Jeep Club de Jaraguá do Sul
o Jeep Noel, evento realizado pelo nosso clube já há cinco anos,

representa uma das formas de ajudar a nossa cidade, levando
um pouco de alegria às crianças menos favorecidas.

.

Este ano, será ainda melhor.
Para aquisição de balas, cada sócio estará contribuindo com RS

'10,00, a serem recolhidos pelo tesoureiro.
.

Convocamos a todos os jipeiros para participarem, no dia 19, na

parte da manhã, do Jeep Noel. Não esquecendo a famosa fan

tasia.
A diretoria está convidando a todos os sócios para o jantar de
encerramento, dia 12. Para tot é necessário confirmar a presença.
O companheiro Luís Fernando já anunciou que uma das principaiS
aventuras programadas para o próximo ano será a trilha do Fa

zenda Estrela, em Rio do Júlio. "Mas bah tchê ",
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