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Oiretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1998 - Um jornal ª serviço do Vale do Itapocu - Ano 80 - W 4.176 - R$ 1,00
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'w�� Alcides Pavanello irá presidir a I� Câmara de Vereadores em 1999
Numa eleição surpreen

dente, quando recebeu os

votos dos 15 vereadores,
Alcides Pavanello (PFL), 0-
luollíder do governo na Cã
mora de Jaraguá do Sul, foi
eleito para presidir a Casa

, • I

no proxirno ano.

A vereadora Elisabeth
Mottedi, também do PFL, foi
eleita vice-presidente. Para
secretário, foi eleito o atual

vice-presidente, Afonso Pi
azera Neto (PTB). Ademar
Winter (PTB) foi eleito su

plente da Mesa Diretora.
Elis;beth redebeu 13 dos 15
votos possíveis, Piazera e

Winter 12.
A posse está marcada

para o dia 1 de janeiro.
Página 4

Alugamos casas �
apartamentos para
temporada em

Balneário Camboriú.

Alugamos também
apartamentos para

estudantes. -

.\

tCREa 5480
I

Fone 366-4764

Francisco Alves/CP

414/S SABOR PARA SUA V/DIl

Duas Rodas
Industrial

-
\

Nao importa, faça chuva
ou sol ... Em nossos

corações sempre é
bom tempo.

Boas 'Festas!
I

e um Otimo 1999

-

..

a

-PIZZARIA
Ponto de bom

11-
VitórioAiLazzaris
Isleb,Ventura s/c

OAB/SC - 2563 - ADVOGADOS - OAB/SC 275/97

(
CAUSAS:
- Previdenciária
- Trabalhista
- Consumiâor
- Direito Bancário

Rua Domingos da Nova, 303
Fone: (047) 372·1845'

", FunçJição
�IVITORIA

\

A N O

MARLIAN
---

Suaconfiança:nossamaiorconqulsta

o criado! das histórias da Turma da
Mônica e de mais de 200 perso
nagens infantis, Maurício de Sousa,
esteve em Jaraguá do Sul na terça
feira (15),
Visitou as instalações do parque
fabril da Malwee Malhas, onde
assinou contrato para que os

\
personagens fossem estampados
nas roupas produzidas pela

.

empresa.
De acordo com ele, o objetivo da '

visita foi para conhecer a estrutura
da Malwee, obedecendo pré
requisitos definidos pela marca,

Maurfcio de Sousa disse que traba
lhar com a Malwee será bom porque
a tecnologia e a qualidade profis
sional da empresa atende as espe
cificações.
Hoje, os personagens estõolicen
ciados em mais de 160 empresas
em todo o mundo, gerando R$ 1,S-
bilhão de receita, A meta para
1999 é atingir R$ 2 bilhões. ,

FOTOLITOS

•

.{m§fg�1J}
-371-7719
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o crepúsculo
da consciência

Afastado o fantasma da repressão, com o absurdo
'

da censura, a nação pôde respirar a' liberdade, co
nhecer, discutir e opinar sobre os destinos do País e

seus líderes, 'Entretanto, alguns
casos isolados de oirtorltcrlsrno
ainda persistem, Alguns ainda
se sentem "ameaçados" pelos
noticiários da imprensa, ale
gam perseguições e prejuízos
à moral, como se a divulgação
de fatos jornalísticos e/ou
históricos pudessem atentar
contra a moral de quem quer
que seja, Na verdade, o que
existe é o resquício da ditadu
ra entranhado em 'mentes an
tldernocrótlcos.
'Ö que 'se espera de um jor

nql sérío.ecomprornetldo com
a lnforrncçöo é que divulgue
os fatos jornalísticos sem mós-:

caras, relatando os acontecimentos: ouvindo as porres
e sendo honesto. Esse item, aliás, é obrigatório e não

pode, em momento nenhum, ser confundido com ou

tros tipos de "favores". Â imparcialidade deve pautar
as redoçöes. que por sua vez devem obedecer os pre
ceitos elementares do jornalismo, O órgão noticioso
não pode privar os leitores dos acontecimentos, até
por questão de respeito, já que sôo a razão de sua

existência. f'

Infelizmente, a cultura arraigada, muitas vezes lrn-.

posta, traçou e definiu os "filtros" de informação, sone
gando à populações os fatos que, quando divulga
dos, soam como tentativas de prejudicar pessoas ou
lnsfltuíções. É o ranço autoritário, caótico, estabelecen
do os limites para a imprensa, Por outro lado, há os

abusos, que o Jornal CORREIO DG POVO abomina e faz

questöo de estar anos-luzes de distância. A expressão
quarto poder está sendo confundido sim, mas muito
menos do quer fazer crer os "perseguidos",

Esta semana, por duas vezes, o jornal foi vítima de

ameaças, Uma física a um integrante da equipe e

outra jurídica. A primeira revela o lado truculento,
reociorrórlo e ant�democrático � pessoas que não
conseguem conviver com um mll\)lmo de contrarie
dade. A segunda é mais eleqonte. mas �ão menos

antidemocrática, Recorrer à Justiça é relegar a ca
pacidade de discernimento e demonstrar desconhe
cimento das ações que nortelorn a liberdade de im
prensa e se considerar perfeito, quase semideus.
Ao optar por divulgar matérias que venham a de

sagradar alguém, entidade ou corporações, o jornal,
previamen,te, se abastece de informações que assegu
rem a veracidade dos fatos.A partir daí, o compromisso
e a responsabilidade se sobrepõem às relações pes
soais. Por isso, nenhuma ameaça vai inviabilizar e des
viar a rota traçada pela direção do CORREIO DO POVO,
que continuará tnforrnondo seus leitores independente
da posição deste ou daquele. No entanto, estará sem-

r
pre aberto à críticas, suçestöes e contrapontos, mas
nã<;> irá se curvar ante às intimidações.

E bom lembrar 'que' uma pessoa pública, como a

própria designação diz, é pública e está sujeita c.ser

questionada e contrariada. Muitos ainda não enten
dem e confundem a atividade pública com a parti
.cutot se irritam quando controrlcdos e acreditam es�

ter acima do bem e do mal.

/

"

Carta do .teltor

Estamos Acertando Jaraguá
,

. \

As portas do encerra-

mento de mais um ano de
trabalho, podemos afir
mar, com toda certeza,
que o saldo foi amp/la
mente positivo,

Nos mais dlversos.se
tores de nossa cdrnlnls

tração, o objetivo princi
pal foi a coletividade.
Para não legislar em

causa própria, o 'bom
alvitre recomenda a inda

gação, uma eficaz ma

neira de buscar o efeito

desejado. "Senão veja
mos:

Quando na História de

Jaraguá do Sul úma ad

ministração encorajou-se
a enterrar milhares de

quilômetros de tubos para
a �aptação e tratamen
to do esgoto sanitário?
Trata-se de obra que, na

avaliação de muitos, não
redunda em dividendos

políticos, Mas e a saúde
da população, a qua
lidade de vida, a preser
vação do meio ambiente,
não significam nada?? .

Investimos 44,71% da

arrecadação na Edu-

.

* Geraldo Werninghaus

cação, numa média 0-

proxírnodo de de R$ 1,4
milhão mensais. Na Esco
la Municipal Albano Kanz
ler, foi construído e mon

todo aNTE - .Núcleo de

Tecnologia em Educação
-

, contemplado com um

laboratório de informática
dotado de 25 computa
dores/impressoras,
conectados à Internet, e
que será a ferramenta de
trabalho para alunos e.

professores. Referência
para o Brasil, a educação
em Jaraguá do Sul cami
nho com os olhosvoltodos
para o futuro.

E para que tantos inves
timentos em educoçõç>?
'Poderiam questionar.
Qyal a qualidade educa
cional queremos para
quem será o jaraguaense
de orncnhöv? Podería
mos responder.

E o asfalto já é uma re

alidade em Jaraguá do
Sul?? e o contorno viário,
Rua Joinville (reurbaniza
ção e duplicação), cen
tros de educação infan
til??? E assim poderíamos

discorrer sobre as realiza

ções das secretarias de
Saúde, Agricultura e Meio
Ambiente, Desenvolvimen
to Econômico, Desenvolvi
mento Urbano, Planeja
mento, Famnia, etc ..

Os projetos são arroja
dos e estão em plena exe

cução.
A busca incessante

pela qualidade'de vida
dos jaraguaenses é o

compromisso assumido
viscndo' a valorização do
cidadão.

Nossa proposta de
Acertar Jaraguá foi abra

çada pela equipe de
servidores da Prefeitura

Municipal, cônscios que
trabalham pela coleti
vidade.

Os resultados já estão à
vista e sendo desfrutados
por todos. O ano que se

aproxima será ainda me

lhor porque temos projetos
arrojados e uma equipe
atinada com o propósito
de servir Jaraguá do Sul.

* Prefeito de Jaiaguá do sul

Artigos para Carta Aberta, devem ser enviados para Rua' Walter Marquardt, 1.180.' As cartas
devem conter no máximo 3D linhas, o 'endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

direi-t? 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- se - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654 - 370-8649
Os textos �colunas assinados siio de responsabilidades exclusivos dos autores, não refleti'ndo, necessarlnmente, a dpinüío do jornaL
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Os textos para esta coluna, cC?m críti- I'
�

cas, sugestões e reivindicações, de-
.

vem conter no máximo dez linhas,

Os textos com mais de dez linhas

serão sintetizados pelo jornal, obser
vando a essência,

O jornal se reserva o direito de fazer

as correções ortográficas e gromati
cais necessárias,

U As cartas devem ser assinadas e com

o nome completo do outor. en-
.

dereço ou telefone para contato, Os

textos sem essas informações não

serão publicados.
D- As colaborações devem ser enviadas

E '

.
.

f para a Rua Walter Marquardt, 1.180,
�
\1-

r-
�:
l
!

Bairro Rio Molha, 89.259-700. Caixa
Postal 19 ou pelo tele-fax

(047) 370-7919
/

Será um verdadeiro Natal •••
. - Quando soubermos compartilhar

- Quando'tivermos amor para dar
- Quando descobrirmos a importância de nos doar
- Quando fizermos da fé o nosso constante guia
- Quando condicionarmos a nossa vida para tudo
que levar a DEUS.

QUE O SEU SEJA UM VERDADEIRO NATAL!
,

São os nossos votos a todos
os clientes e amigos.

ÂStEC,Á
CONTABILIDADE

dação está devendo

desempenho aos catari
nenses. "A tecnologia é
muito importante, tanto
para o' País quanto para
o Estado, e não vamos

nos privar dela", discursou,
revelando que vai discutir
com o governo a possibi
lidade em construir uma
fábrica de rolamentos em

. Sonta Catarina. "Quem
vai nos orientar é quem
tem a tecnologia", com
pletou.

Prefeitura contesta decisão da
Secretaria Estadual de Fazenda
---�-----------------------------

.

Administração reiVindica análise dos valores adicionados nas operações
. realizadas em 1997 pela Petrobras:. R$ 100 milhões abaixo do declarado

Guaramirim - O pre
feito Antonio Carlos Zim
mermann (PMDB) anun
ciou esta semana que
vai recorrer judicial
mente da decisão da
Secretaria Estadual de

Fezeneo que manteve o

valor declarado pela
Petrobras, nas opera
ções do exercício de
1997. Análises feitas pela
Prefeitura nas vendas da

empresa no Município su-
.

peram em mais de RS 100
milhões o volor declara
do. Técnicos da Amvali culação de Mercadorias

(Associação dos Municí- e Serviços), se corrigido,
pios doVale do Itapocu),

.

segundo análise da

controtodos pelo Prefei- Prefeitura, poderá repre
turo. apresentaram va- sentar acréscimo de RS
lores da ordem de RS 200 mil na receita rnen-
134.338.938,00, enquanto

. sal do Município. "Houve,
que o valor da Petrobras num primeiro momento.
é de RS 34.306.593. erro por parte da Petro-
De acordo com Zim- bras e de interpretação

i mermann, o valor adicio- de nossa parte. O que
nado nas operações do estamos reivindicando é
Petrobras, que serve de que sejam analisados os

base de cálculo para o números através dos
índice de retomo do livros fiscais da Petro
ICMS (Imposto sobre Cir- bras", explicou o prefei-

Rua Felipe Schmldt, 86 - Fone: 371-3751
,L,_

Protesto: Zimmermann qqer análise no valor adicionado

to.
Ele informou também

que a ação judicial tem
como objetivo contes
tar a decisão da Secre
taria de Fazenda que.
manteve o valor adicio
nodo declarado pela
Petrobras. "Queremos a
real comprovação .do

. apuração do valor adi
cionado", completou.
A secretaria ainda não

divulgou os índices ofi
ciais do' retorno do
ICMS .

Tome/in é corwidodooara presidir Funcef
Florianópolis - O presi-

. dente estadual do PL,
Honorato Tomelin, foi con
vidado pelo governador
eleito Esperidião Amin

(PPB) para assumir a

presidência da Funcet.
. (Fundoçöo de Ciência 'e
Tecnologia). O convite foi
feito na manhã de quar
ta-feira (16). O PL integrou

.

a Coligação Mais Santa
Catarina, vencedora da

eleição de outubro.
Na manhã do dia se-

g'uinte, Tomelin se encon

trou com o atual presi
dente da Fundação, Fran
cisco Evangelista Vieira,
para conhecer os traba
lhoS' desenvolvidos e pro
jetados do instituição.
"Quero transformar O Fun- .

dação num órgão de a

ção, promovendo .0 de
senvolvimento do Estado",
declarou, criticando a a

tuai administração, que.
classificou de inoperante.

Segundo Tomelin, a Fun-

�

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
MAMOGRAFIA

ULTRASSONOGRAFIA
ANGIOGRAFIA DIGITAL

RAIOX

Check-up
VIP��
Sua empresa

em ótima formaDB IMAGBM
Hospital Jaraguá

RUA JORGE CZERNIEWICZ, S/W (HOSPITAL JARAGUÁ)
OBS.: EM BREVE ESTAREMOS ATENDENDO TAMBÉM NA RUA JOÃO PICCOLl, 216

(ESQUINÀ COM A REINOLDO RAU).
.
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Pavanello é eleito presidente..

da Câmara deVereadores de JS
---------�-------�---------------

Negociações de bastidores e articulações de lideranças garantiram a

unanimidade dos votos ao líder do governo
I

Jaraguá do Sul- o vereador
Alcides Pavanello (PFL), líder do .

governo na Câmara, foi eleito,
na noite de segunda-feira (14),
presidente da Casa. Pavanello
conseguiu os votos dos 15 par
lamentares, contrariando as

expectativas de que se elege
ria sem os votos dos considera
dos opositores co governo. A
vereadora Elisabeth Mattedi,
também do PFL, foi eleita vice
presidente: Afonso Plczero
Neto (PTB), atual vice-presi
dente, assume, a partir de 1 de
janeiro, a secretaria da Casa.
Ademar Winter, também do
PTB, foi eleito suplente da Mesa
Diretora .:

Somente Pavanello obteve
a unanimidade. Para 'vice-pre
sidente, os vereadores Moacir
Bertoldi'(PPB) e Niura dos San
tos (PSDB) receberam um voto
cada. Na disputa para a vaga
de secretário, Afonso Piazera
Neto conseguiu 12 votos, os

vereadores Vicente Caropreso
(PSDB), deputado federal elei
to, Lorita Kársten (PMDB) e Niu
ra dos Santos obtiveram um

voto cada. Para o cargo de
suplente da Mesa Diretora,
Ademar Winter conseguiu 13
votos, Lorita um e Gilmar Me
nel (sem partido) outro.

O presidente da Câmara de
Vereádores, Lio Tironi (PTB), que
assumiu o cargo no início deste
ano, afirmou, que dirigir o Le

gislativo Municipal foi gratifi-,
cante. Na opiniâo dele, a una

nimidade de votos conquista
dos por Pavanello demonstrou.
o poder de articulação do líder
do governo. "A eleição mos

trou também que a Câmara
está unida", declarou, lem
brando que o Legislativo jara
guaense é um dos mais "enxu-

, tos" do País, gastando 1 ,8% da
receita do Município, enquan
to que a Constituição permite

B
-,

NOVO

ENDEREÇO

Edson Junkes

Eleição: Alcides Pavanello diante da urna, 'cetteza da vitória

6%. No início de maio, Tironi
assumiu a' Prefeitura por dez
dias.

Pavanello disse que vai
aproveitar os dois meses de re

cesso da Câmara para plane
jar a administraçâo da Casa.
"Não vejo nenhum problema
em coordenar os trabalhos. A,
unanimidade na eleição ape
nas aumenta a responsobl
lidade. Vou procurar encami-

, nhar os trabalhos discutindo
, com todos os vereodores".
prometeu, informando que
pretende criar a Comissão Per
manente de Meio Ambiente. "É
de extrema importância para
o Município. Temos muito que

fazer'nessa. área". completou'
GUARAMIRIM - Também no

segunda-feira (14), a Câmara
de Vereadores de Guaramirim
elegeu a Mesa Diretora para o

próximo ano. O presidente elei
to é Altair José Aguiar (PPB),
atual vlce-presldente. A elei

ção de Aguiartambém foi unâ
nime, recebeu apoio dos nove

vereadores.
Para vice-presidente, foi

eleito Valéria Verbinen (PFL),
que assumirá a presidência em

2000. O vereador Sandro Adri
ano Antonius (PPB) foi eleito
primeiro-secretário, e Sidney
Snvio Finardi (PMDB) ficou com

a segUnda secretaria.

••••••••• •••••••••

Muito boa a palestra do psicótogo e consultor de empresas
Waldez Luiz Ludwig, na noite de terça-feira, no Clube Atlético

Baependi.
-

Tomara que os empresários. gerentes e.. demais "chefes"
tenham assimilado os ensinamentos de Ludwig.

É preciso, de uma vei por todas. aceitar que o conceito de
qualidade evoluiu e que a criatividade e a inovação são os
novos caminhos. Ao podar um subalterno, o "chefe" pocs

estar matando o futuro da empresa.
. .

- O ser humano passou a ser o bem de capital mais precioso,
O País é medido pelo capital intelectual que possui - ensinou,

Deixar estar
O posicionamento de Pavanello nestes dois anos 'de Legislati

vo e a liderança que exerce não só nos aliados foi fator
decisivo.

.

Quanto à competência para dirigir a Câmara é ponto
pacífico. Seremo, bom articulista e conhecedor da tunçöo.

tem tudo para se firmar como um grande líder.
É preciso, no entanto, estar atento às atividades legislativas e

ciente do poder que representará, para não aceitar ser
subcomandante.

Efeito Hiroshima
Pode ser que não, mas ao
que tudo indica, foi aciona
do o detonador para a

.

implosão do PTB em Joro

guá do Sul.
Depois da derrota vergo-
nhosa de Guenther. em
1996, então vice-prefeito,
da debandada de filiados
meses depois e do vexame

sofrido pelo ex-prefeito
Durval Vasel, em outubro, o
partido virou uma colcha de

retalhos.
Nas rodas de apostas, dizem
que os líderes remanes

centes não emplacam o

ano.

Aliás
A vitória unânime do
vereador Alcides

Pavanella (PFL), pará
presidir a Câmara

Municipal no próximo
ano, reforça as espe
culações sobre o futuro
dos três parlarnentares
petebistas na Casa.
Parece não ter nenhu
ma relação, mas tem.
A afinidade dos verea-

dores do PTB com o ,

Executivo e parlamen
tares governistas' foi
decisiva para as

articulações de basti
dores.

T ARTE

Sem restrições
As Câmaras de Vereadores
de Jaraguá do Sul e de
Guaramirim tiveram as'

contas de 1997 oprovadas
sem restrições pelo TCE
(Tribunal de Contas do

Estado).
Pedro Garcia, do PMDB de

Jaraguá do Sul, e Ivaldo
Kuczkowski, do PFL de

$uaramirim, os ex-presiden
tes dos respectivos Legislati
vos, estão divulgondo aos

sete ventos o resultado,
'afirmam que o fato é

inédito.
Pode ser. mas não é nada

além da obrigação.

Mui amigo
O deputadO estadual Sérgio
Silva (PMDB); que fez dobra
dinha com Ivo Konell no

eleição passada, não com

pareceu à Assembléia
Legislativa na noite de terça
feira (16), quando, por 20 a

18, os parlamentares deci
diram suspender a indicação

de Konell para o TCE.
Na primeira votação, houve

empate em 19 votos.
A indicação está suspensa
até que o STF (Supremo

Tribunal Federal) decida o

mérito da ação direta de
inconstitucionalidade pro-

posta em 1997.
'

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

"

Exemplo
A educação em Jaraguá do Sul recebeu neste ano RS 14,5

milhões, 44,51% de toda a receita do Município.
A administração repassa 19,51% além do exigido

,

pela Constituição.
Investir em educação é investir no futuro.

[ADDlMakle/]
É MAIS SEGURO

Conheça todos osnossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.

Você está procurando a B9·toarte?·
Pois ela mudou! Está agora com sede própria para melh,or

lhe atender com caseados, picuetu, aplicações de
botões em geral e fabricação de cadarços.

�o"<'� 'o
Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

\��\)\<�\Ü"ç Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

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

E-mail: acijs@netuno.com.br

ACIJS INDICA REPRESENTANTESAOS CONSELHOS
A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sul. além do sua preocupação com o crescimento e

desenvolvimento das empresas associadas e da cidade
conio um todo, tem demonstrado um forte engajamento
na vida comunitária, Os associados, por indicação da
diretoria, participam, como representantes, em diversos
conselhos e comissões, onde sugerem, propõem e

discutem questões relevantes em áreas diversas,
Presentemente, a Acijs indicou representantes para o

Conselho Munlclpol de Saúde, Conselho Municipal de
Defesa do Meio Ambiente, Conselho Municipal de
Desenvoivlrnento Agrop�cuário, Conselho Municipal de
Assistência Social. Conselho Municipal de Defesa Civil,
Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico,
Conselho Municipal de Trabalho e Emprego...

Afora estes, marca presença em outros conselhos,
cuja renovação dos membros ocorreu no decurso do
ano. Isto faz com que a Acijs seja uma entidade forte,

. representativa, respeitada e referenciada, uma história
que começou há mais de 60 anos. A sernente lançada
pelos pioneiros, inquestionavelmente tornou-se uma

entidade forte e isto se deve ao trabalho das sucessivas
diretorias e ao apoio efetivo do quodro associativo.

FIESC/SESI REINAUGURA O CAT JARAGUÁ
O sistema Federoção das Indústrias do Estado de

_
Santa Catarina, através do Sesi - Serviço Social .do
Indústria =, inaugura às 11 h30 de segunda-feira, 21 de

.. dezembro, a moderna clínica de fisioterapia e, junto,
reinaugura o Centro de Atividades do Sesi de Joroçuó
do Sul, que foi reformado e modernizado. Na mesma

data, às 10 horas a Fiesc/Sesi entrega uma ambulância
para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Corupá, para
atender aos industriários e a comunidade. O prestdente
da Fiesc, Osvaldo Moreira Douat, presidirá as cerimônias.

ÚLTIMA REUNIÃO DO ANO NA FRIGUMZ
. A Acijs encerrou, no dia 14, as reuniões de dlretorlo.

na recreativa da Frigumz, em Santa Luzia. O diretor
superintendente .do empresa, Nilton Roque Zen, vice
presidente da Acijs para Assuntos de Segurança,
explanou sobre as linhas de produtos colocadas no

mercado e acerca das vantagens do consumo da carne
suína em relação a outras carnes. A Frigumz ofereceu
degustação dos seus produtos consagrados e possibilitou
a todos uma avaliação crítica em relação ao paladar e
à qualidade, no conceito do consurnldor,

, ACIJS/APEVI EM FÉRIAS COLETIVAS
No período de 21 de dezembro a lOde janeiro, não

haverá expediente na secretaria-executiva da Aclis/
Apevi. O retorno às otividodes normais acontece no

dia 11. Durante as férias coletivas, a assessoria jurídica
do Cejos atenderá corri serviço de plantão, na

Avenida MorecholDeodoro do Fonseca, 1228, telefone
371-2311.

Zi'mmermann é empossado para
mais um ano à frente da ,Aciag
---�------------------�--�-------
Empresário, eleito pelo segundo ano consecutivo, promete deserwoivet

trabalho integrado com o Executivo e o Legislativo
Edson Junkes.

�

Posse: Zimmermann mais um ano à. frente da Aciag .

estadualização do SPC (Ser- reivindicações da entidade.
viço de Proteção ao Crédito) visando ações globais para o

e a concretização do projeto desenvolvimento do Município..
de ligação asfáltico ef'tre a ci- De acordo com Zimmermann.
dade e Joinville,' pela Vila a Aciag estuda a possibilidàde
Nova. de promover reuniões com os

O presidente revelou ainda deputados federais eleitos pela
que pretende se encontrar região para discutir as propos-
com o governador eleito Espe- tas da entidade ã reforma
ridião Amin (PPB) para expor as tributária.

lho Nacional dos Metalúrgicos
filiados à CUT (Central Única
dos Trabalhador.es). A ceri
mõnia aconteceu no início da
noite de ontem. na recreati
va do Sindicato. dos Metalúr-

gicos. Durante dois meses, os .

alunos tiveram 50 horas/aula.
onde aprenderam Windows
95, Word e Excet. O curso ini
ciou em setembro e foi rea
lizado em três turnos.

, ,

Alunos do Programa Integrar são diplomados

Vitório A. Lazzaris
&

Isleb, Ventura" S/C
OÀB/SC 2563 - ADVOGADOS - OÄB/SC 275/97

Previdenciária
Trabalhista.
Consumidor

Jaraguá do Sul - A Aciag
(Associação Comercial. lndus
trial e Agrícola de G,uaramirim)
empossou, na noite da última

segunda-feira (14), a diretoria
para o próximo ano. O em

presário Adriano Zimmermann
foi reconcuzído ao cargo, em

eleição ocorrida no dia 18 de
outubro. As mudançás cconte
ceram nos núcleos da Mulher

'Empresária e Jovem Empre
sário. Lenir Wagner e Vinícius
Maiochi assumiram as respec
tivas vlce-presldênclos.

Zimmermann disse que pre
tende. no próximo ano. buscar
a participação dos 220 sócios.
Ele revelou' que a meta é ele
var para 300 o número de as

sociados. "Em fevereiro, vamos
realizar um wotksnop. quando
a diretoria apresentará os 28

serviços prestados pela dIreto
ria", informou, acrescentando
que quer se reunir com os

chefes do Executivo e do Le

gislativo .poro propor ações in�
tegradas. Outra proposta da

Aciag será a participação na

Jaraguá do Sul - 30 alunos
do Programa Integrcir e mais
63 do comunidade recebe
ram Q certificado de con

clusão do curso de Informáti
ca. coordenado pelo Conse-

•

•Advocacia voltada para
Pessoa Física •

• Direito Bancário

Rua Domingos' da Nova, 303 - Fone 372-1846

III
CRITÓRIO CONTÁBIL MARLIAN SIC LTDA.

-.--

ANO

fi)
I

MARLIAN
---

Sua confiança:
·'nossa maior conquista.

Contabilidade Geral·
Registro de Empres
Orgãos de Classe •

1St 1LII.ea .1=» rEt =s _

Fc:>r-.Et/F.ea><::
�EI=» 8925
ht:tp://www_
m.ea ri i .ea r-.� r-.Et .-
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9)r. 9lcgr 91ideki :Rodrigues da di/va
.

Ortopedia e Traumatologia
Cirurgia do Joelho - Artroscopia

CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

Qavelli, a loja
,io<

.

qlle veste o

homem·de
bom gosto.

'

-

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

Rua ·Walter

Marquardt,
1140

Telefone:
370-786J

MANIA OEVENDER BARATO

Natal Vieira
Móveis em

1 + 2 x sem juros

Fone: (047) 371-5800
Calçadão da Marechal, riº 180

(antíqa Loja Fruet)

..................................................... ,

rr::==::�·:::::::=:::::::==::=::::·=:::=::::===::::::::::===:::::=:·n .n_
_ ...

: : Na entrega de novas
: : credenciaispara corretores d�
11 imóveis de Jaraguá do Sul; no

11 Hotel Etalan, Adejair E.
II I Balsanelli (delegado do

11 Creci), Wilson C. de Almeida

11 � (presidente do Creci-
11 Conselho Regional de
11 Corretores de Imóveis), Gi/mar
II dos Santos (rsecretário
11 do Creci) e AlmirMenegotti
11 Rocha, ex-presidente daAijs
1:. (Associação das Imobiliárias

II de Jaraguá do Sul) .. ió

Durante o almoço de
confraternização, Wilson C.
deAlmeida (presidente do
Creci), Almir M. Rocha f
(Imobiliária Menegotti), l
Gilnul;' dos Santos (r •

secretário do Creci), :
Humberto Wolf(presúlenteda!

. Associação das Imobiliários l
de Jaraguá do Sul) e o dr. l

.

'Roberto Raposo (presúlentedal
. .

,< Conselho de Ética) !
: ••� ••••� __ ••

�.�.�-:._�.�.�
•• _.� ........A.�•••��•• __ ., •••_"'": .....__ ;._��.�_.���...._�_,

Marlene e Gerson
casaram dia 12, na

Igreja Nossa Senhora
das Graças (Schroeder):

Ap6s O aip religioso
recepcumaram os

convidados na

Churrascaria Garfo e

Bombacha.Marlene é
.

filha de Hilário e

Imgard Paterno, e
Gerson é filho de Emilio
e Gema Sauner. A igreja

estavalinâissima;
decorada pela Loja
Coisas·& Coisinhas

A massagista Joséfa
1 Schlickmann recebeu
um grupo de clientes
em sua residência

para o tradicional

jantar de
confraternização de

,

encerramento âe ano.

Pela alegria, vê-se qUI
o ano foi proveitoso e

a festa animada

Clínica �pecializada em Ortodontia

J. J. C a r Ion

ORTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

.

Atende-se por Convênio ou Particular
- Tratamento Orto-Cirúrgico
- Tratamento Corretivo para Adultos e Crianças
- Tratamento. Preventivo e Interseptivo
., Tratamento ortopédico Facial

Dr. J,J. Carlon -, CRO 717
Dr. M. MarceUo'Carlon - CRO 4190

,
�._

'.

_.

T
-'

_
'

Dr. Mare,io A. Carlon .: CRO 4546

"

Centro Médico Odontolõqico - Rua Guilherme Weege, 50
30 andar - JaragUá do Sul - SCi Tel: 371-0421 e 372-1279
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Pão de Batata Recheado,
PÖo de Queijo, Coxinho de

Frango com palmito
Croissant e muito mais ...

Pão Nacional
Quo/idade

�
Pão Nacional

Quo/idade

�
Atendemds Coquetéis,

Aniversários e festas em geral.
Faça sua encomenda pelo

Fone 984-6885
Rua Humberto Pimentel, 44 (ao lado

.Sorv. Paviloche) Fone 984-6885
,18 de dezembro de 1998 Rua Humberto Pimentel, 44

(ao lado Sorvo Paviloche) Barra Velha

Renan e Ro.y Contatopara showpelo telefone (047) 456-0153
DUPLA SERTANEJA . I

"

Projeto Summerfest promete tronstormor
-

balneário na rota do sol deste verão
Fotos: Edson Junkes

A temporada de verão 98/99 em Barra
Velha promete ser inesquecível. Com a

previsão de tempo bom, os veranistas e

turistas não terão do que reclamar do

Projeto Lazer Verão 98/99, definida pela
Secretaria de Turismo. A programação' é
bastante variada e contará, entre outras

atrações, c�m shows musicais diariamente
na orla marítima.
Com a duplicação da BR-1 01, em fase

de conclusão, o acesso à cidade está mais
fácil e seguro.
A Prefeitura está investindo cerca de RS

200 mil na recuperação da avenida beira- i
mar, destruída pelas ressacas, com a

construção de calçadão, ciclovia e

recapeamento asfáltico. O oblettvo.

segundo o prefeito Orlando Nogaroli (PMDB),
é oferecer aos turistas uma boa estada em

Barra Velha.
Para garantir a segurança, a Polícia Militar

já implantou a Operação Veraneio, um
I

esquema especial que orientará os

motoristas, fiscalizará a portaria judicial, com
relação aos menores de 16 anos, fará

policiamento ostensivo e, como faz questão
de frisar o comandante da Polícia Militar,
tenente Montibeller, ação permanente e

sem trégua ao tráfico de drogas.
A proprietária da Imobiliária Erivelto, Hilda

da Maia, lembra que, para quem não quer
s-c»

_.,. ':. :>< perder o verão, é melhor se antecipar.
""",._;-.� .• �-t .....

. N{,:0-:·'�2{;·'c,-�.- :_�_""_ >. ���> ,_.: Segundo ela, 90% dos imóveis para locação
!ioi: _ i'::,��' �__�o.>_., "��_f;-:õ.o"$--:"�.-· �, temporária da imobiliária já estão alugados.
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Barra Velha sepreporo para o

verão 98/99 com muitas atrações
como a Festa Nacional
do Pirão, que acon

tece na primeira quin
zena de setembro.

Para garantir o suces
so da temporada 98/
99, a secretaria enviou
mala direta para 440

agências de viagens
do Paraná, divulgando
a beleza da cidade e

a programação deste
ano, além de assesso

rias em todo o Estado.
"Durante o elo. na Pra
ia Central, a Rádio Sum
merfest estará com,

uma programação es

pecial voltada à pro
gramação e ao en

tretenimento, com in

formações indispen
sáveis ao turista", re

forçou, informando qUE? -,;;;==..;_=--------,

a expectativa é rece- � Q�����E� BAIXOS

ber cerca de 100 mil GM

pessoas, entre turistas e :��-�609-_
Il\.o BenardaAgua, 382 - Bana vaha - SC

veranistas. Promessa: Souza garante intensa programação para o verõo
Souza promete ain-

da novidades poro a

temporada. "Por en

quanto, não fechamos
contrato, mas a in

tenção é aproveitar as
excursões de bandas e
grupos que estão se

E t apresentando na re-
n rega gião e trazê-los para

emDomicílio cá", informou, acres-

__ 1' centando que a pro-
gramação do Summer
fest promete uma tem

porada animada. "O
turista não tró se er-

o verão está che

gando e com ele a ex

pectativa de curtir as
férias numa bela praia,
com rnulto.sol. cerveja
gelada e muito agito.
Se depender da cd

ministração pública de
Barra Velha, esta tem

porada será inesque
cível.
A Secretaria de Tu

rismo está concluindo
a programação, mas
já tem as datas das
atividades definidas. O

Projeto Lazer Verão 98/
99 - Barra Velha Sum-

merfestj98 =, com a

bertura prevista para
às 21 horas do dia 26,
vai promover shows
com bandas e trios

elétricos, nas praias
Central e Grant, além

do concurso de escul
tura na areia, aeróbi
ca na praia, torneio de
Voleibol, Futebol de
Areia e o concurso

"Garota Verão 98/99".
O secretário- de Tu

rismo, José Antônio de
Souza, informou que a

programação deverá
estar fechada na

próxima semana, mas

assegura uma intensa

programação artísti
ca, cultural e esportiva.
"A secretaria funciona
mais como um órgão
de divulgação da ci
dade, mas está em

penhada em promo
ver lazer para os Turis
tas que optarem por
BarrdVelha", afirmou,
lembrando as demais
atividades da cidade

Supermercado
LINOMAR
-I

Av. Santa Catarina, 11 00
Barra Velha - SC

Edson Junkes

repender, a não ser elaborar uma agenda
que não venha curtir o artística, cultural e es

verão em Barra Velha", portiva extensa é se

marketiou, afirmando gurar os jovens na cl

que o objetivo em dade.

_CASQUINHABUFÊ DE SORVETES

Sorveteria

EXPERIMENTE NOSSO CREPE suíço - LA PATAGONIA

& ois, LTDA.

O"NDE É BOM D/E COMPRAR

I Rua Paraná, 1,83 - Fone/Fax'456-0235 - BARRA VELHA - sei

* Materiais de Construção
(do alicerce ao acabamento)
* Materiais Elétricos
* Materiais Hidráulicos
* Tintas

": Móveis
* ELetrodomésticos
* Utilidades domésticas e

muito rna is...
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Programação Barra Velha
.. Surnmerfest 98/99

A obertute da temporode 98/99 está programadá para às 21 horas, do dia 26, na Praia
Central, com a cpresentcçöo de bandas e trio elétrico, com cerca de duas horas de
show. A partir daí, até o dia lOde janeiro, shows diários. Do dia lOde janeiro até o

Carnaval as àtividades serão de quinta-Jeira a domingo.
Para o concurso Garota Verão 98/99, as ihscrições poderão ser feitas até o dia '15 de

janeiro', na Secretaria de Turismo. Poderão se inscrever garotas com, idade mínima de 14
anos. As inscrições para o concurso Escultura no Areia poderão ser feitas no local, até

minutos antes do início.

de Reis, uma festa - Nos dias 29 e
da tradição' 30 de janeiro,
açoriana. shows itinerantes.

por trio elétrico.• Dia 30 de
dezembro, no
ginásio de

'

•
,
'Dias 8 e 9 de

esportes. Show dos janeiro, Projeto
Amigos, musical Menina vai Õ
sertanejo com as praia, uma
duplas Júnior e promoção da
Júlio, Renan e Roi Prefeitura de Barra

, e Rick e Roy. Velha e Rádio
• Dias 26 e 27 de Menina. Durante

dezembro, a partir - De 28 a 31 de todo o dia

das 10 horas, na' dezembro, a partir ,acontece torneio

Praia de rtoíubo. das 8 horas, nas 'de duplas de
lQ Motocross de praias Central e ' Voleibol na Areia,
Praia. Grant, aeróbica Futebol de Areia,

.

na praia, com ' brincadeiras e

professores
'

distribuição de

profissionais do brindes.

,
Municlpio.

• 'No dia 6 de
fevereiro, show
rnusiccl à noite

• No dia 16 de

janeiro, na Praia'
do Grant, tem
início o

Campeonato de '. Para o

Futebol de Areia, 'Carnaval, a
concurso Garota Secretaria de
Verão 98/99 e con- Turismo
curso Escultura na programou o

Areia, numa Carnaval

promoção da Summerfest.,
Secretaria de com desfiles

, Turismo e artistas pelas ruas da
plásticos de Barra cidade,
Velha. Serão prometendo
premiados os tres muita animação
melhores e alegria nos dias
trabalhos. de folia.

• Dias 27, 28 e 29
de dezembro,
shows musicais
ltinercntes. • Na sexta-feira,

• Nos dias 1, 2 e ' (15), premiação
3 de janeiro, na aos vencedores
Praia Central, do concurso Natal
show rnuslcol, Luz, promoção da

Sempre '
, Prefeitura e CDL

lembrando que as (Câmara de
atividades na Dirigentes Lojistas).
Praià Central serão Neste dlo.
.ocornponhodos acontece o Terno

• Dias 22 e 23 de

janeiro, show rnusi
cal nas praias e

concurso Escultura
na Areia, na Praia
Central.

aue, os . sinos do �AtAI sejAm
portAdores .te Ale9res esperAnçAs e 'lue,

\
' '

o cAno �ovo sejA repleto .te'

prosp,eri.tA.te.

,

)

Prefeitura Municipal d�Jl3arra Velha
4 '. 1997/2000
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Operação Veraneio/98 será implantada
pela Polícia Militar a partir de amanhã

A partir de amanhã,
até o dia 4 de março,
a Policio Militar põe
em ação a

, Operação Veraneio/
98 em Barra Velha. O

objetivo é garantir a
segurança de

rnorcdores e 'turistas,
além de fazer cumprir
as determinações da

portaria do juiz Edson
Luiz de Oliveira,
referente aos menores

de 16 anos. O
. comandante do
destacamento

policlol. tenente
Montibeller, informou
que os policiais irão
ainda orientar o

trónslto e fazer

policiamento ..

ostensivo para evitar
assaltos e furtos e,

principalmente,
cömbater o tráfico de

drogas.
A Operação Veraneio
vai contar com 21

policiais poro o
.

policiamento ostensivo,
com apoio de duas
viaturas e duas motos,
além de duplos de
cavaleiros. Para este
ano, mais 15 militares

foram destacados

para os serviços de
salva-vidas. Outros dez
voluntários completam
o quadro. "A alta

I

temporada em Barra
Velha é entre os dias
24 de dezembro e 6 de

janeíro, quando são

registrados os maiores
incidentes" � revelou
Montibeller,
acrescentando que os

principais problemas
são relacionados ao

trânsito" desrespeito às
tels e as placas
orientativas.
Ele disse que a polícia
pretende, num
primeiro momento,
aplicar advertência
paro os casos de

infrações .

consideradas leves.
"Vamos realizar blitz,
mas o objetivo maior
é orientação. Não
sairemos às ruas para
multar os motoristas,
mas, caso seja
necessário,
autuaremos",
completou.
Montibeller lembrou

que as maiores

reclamações, após às
r:

ifuiBW��
.....

I��� �ONST%5kÃO MARI MATERIAIS

I .A sua loja de responsabilidade DE CONSTRUÇÄO LTDA

Tudo O que I/DC. preci!!iia
para a Bua con.truçi!lo

Rua Nabor Pires, 1 00 (defronte às canoas de pesca)

J3arra Velha � SC
* Fone (047) 456-0285_",

SUPERMERCADO
I.

..

22 horas, são com

relação a som' multo
alto, prejudicando
quem vai à cidade

para desconsor.
prometendo fazer

cumprir o que diz a lei.
Com relação à

portaria do juiz da
Comarca, Edson Luiz
de Oliveira,

.

Montibeller disse que

a Polícia Militar vai
trobolhor em conjunto
com o Conselho Tute
lar, Juízodo de

Menores --e Polícia Civil.
"Vamos cumprir o
que' determina a

portaria", prometeu

�

r�;_7� -�:-�'.- �,.-- -� - - ----:y�,� - � - - --.,.,� �:;_.�::;:�
- --- - � � -:- � -,

['ConHeço
.

ortorlc :
I i ....ii

.,
, I

1'0?jIJ!�.·'§.çfsP�i\·.�!Jiz de i.���!:biIQ�.r"ou, r�tourantes' e similares I
I ºIive'j'tg;.��:�!idiu. ,9Örl9.�Il�r.�sI q{qudl�L1 ciro não venderem I
I reedjfarÇl p()rfaria do hQra;.oto dío..

.

bebidäs alcoólicas ou I
I ano pgssadg.: que APé>�';�s' 2 r horas, es produtos que cousern I
I verso sobre os menor"es de 12 anos 'oepel'l,ç1ência aos I
I menores de 16 anos. éstöo proibidos de odolescentes. I
LJá eni;yiQJ)F, q PE?rfQqpecerem nos "Gonfirmado a

;

l,portqriÇl pfoJbe q "solqs.corn jogos 1.rrégularidade, óPM
I:p�JmanêR, ,;,de, eletrônkos, os' adYE?rte o

.,

,

Lmenqré�Fd 6 anos, co;;t4.eeidps "ifUpe�qn:lOs.
<, ', ..

J�lelecimef)to que

Capós<�Õ�.·;;f, oras, em JÓ:
.... �,flOrE?s. de'] 6 .sr�s:peitar"'ct lei. \'A

'I' bootes, d'isc:otecas'e' ,on.o's. póçlerào
'

.:'f.eincidência seró

I sirnilaresJ,qUando '. per8?onecer/9té às 23 p,unida com a

Ldesac9f'Upgnhados dos hora�., coso estejam � i,nterdiçào, multe de

I pais oy-, r�s,ponsávejs. Oco�1pqnhados dos ';soté 20 vezes ö salário

I Os ad�l�scerit�s .....
:. ?P9.iS, QÜ�re.sponsá�el. mínimo por infração e

Ltamq��;;n-, 9d�rão Monti,b�lIer alerta os <o ínrrotor responderá
I RiC,

'.' ..

'f e bares". 'úénto", lntorrnou.
.,:J%,::;::é,,::;

L.'� "::_.J;.. J

Confira nossas ofertas

Av. Santa Catarina, 278
Fone 456-0144

Bem no coração de Barra' Velha
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Parque,Grqlha Azul- Uma boa opção
para seu lazer em Borro Velha

No embalo da onda

verde, no Bairro

·Itinga '11, em meados
de novembro de
1998, o Parque
Gralha Azul abriu
suas instalações aos

turistas e moradores
de Barrd Velha,
oferecendo um locol

para seu lazer junto
à natureza.
No bojo do projeto.
está conternclodoo
espírito naturista dos
ldeollzodores.
inveterados
amantes da vida

junto ao ar livre.
Rodeado por ampla
mata nativa e.

reflorestamentos, o
Parque Gralha Azul
oferece aos seus

visitantes:
- piscina de 700
metros quadrados·
com tobo água

- quiosques com.
churrasqueiras
- lagos para a

.

prática de pesca
- amplas instalações
sanitárias
- lanchonete com

serviços de lonches
.

e bebidas
.,

- parque infantil
- ampla área (2,80
mil metros

quadrados) Com
projetos de

.
.

.

reflorestamento e

florestamento. onde
podem ser

encontradas

algumas árvores

especiais como: a

araucária
australiana, carvalho,
acácia negra; selbo.
centenas de lpés
'rochos e o

Jacarandá.
O projeto já
recebeu apoio

Jully Presentes
* Presentes _ " lJ

.

* Brinquedos
* Artigos de praia
* Papelaria em geral
* Jornais e revistas
* Posto telefônico

oficialmente o. nome c.urtir bons
da rua de acesso momentos de
de Rua Gralha Azul: descontrocoo.,
Venho conferir e > A curiosidade· é sue. .

desfrutar o o prazer em recebê-

companhia dos los e atendê-los é

- Amplas áreas verdes.
- Piscina de 700m2, com
três tobo-água.

- Quiosque com churrasqueiras.
- Lagos para a p«ltica de pesca
desportiva.

- Playground.
, Lanchonete e Bar
- Campo de futebol suiço.

- Excelentes banheiros.
- Amplo estacionamento .

·oficial da
comunidade tendo
sido aprovado o

Projeto de Lei 073/
. 98, apresentado.
pelo vereador José

. Carlos de Oliveira

N�ves, e bloco
união (PPB/PF�), que

.

contempla

Gráfica e Editora C,p Ltda,

NOVIDADE: neste verão, alugamos bóias por hora
Av. Santa Catarina, 247 R: João Pedro de Oliveira, 111

sala 01 - Centro Bairro São Cristóvão

-456-1035 .446-0854 II

BARRA VELHA � SC

.

Rua GralhaAzul (Iat. Estrada GeralItinga 2) - Bairro Rio do Peixe - BarraVelha - SC * Reservas (047) 446...0421/972-4031

pássaros,
Aproveite para,
com seus amigos,
respirar er puro e

nosso.

Confira porque
Lavoisier continua
tendo razão,

l

o Parque Gralha AZul está aberto para você!

- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- LAUDAS PERSONALIZADAS
- PASTAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS

.

- BLOCOS DE RASCUNHO. PERSONALIZADOS
- BOLETINS INF./ EMPRESA.RIA IS, PÚBLICOS
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS

.

- JORNAIS PERiÓDICOS
- FOTOLITOS
- COMPOSiÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET
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lmöveís para a temporada podem
.

,

ser.adquiridos por telefonef, .

.

Para quem está
pensando em não'

perder a
programação de
temporada em Barra.
Velho é melhor correr.
A procura por locação
de imóveis na cidade
está bem maior este
ano, além de iniciar ló
rio início de outubro,
contrariando o cos

tume, quando se

registrava os primeiros
. ínteresscdos em
novembro. A maioria

. dos contratos de

aluguel temporário
pode ser feita por
telefone, o aumento
no número de
interessados em

alugar um imóvel na

praia vai de 20 de
dezembro até o

Carnaval.
A Imobiliária Erivelto,
com 200 imóveis, entre
casas, quitinetes E?
apartamentos, está
com mols de 90% dos

.' contratos fechados

para o período
compreendido entre o

Natal e o início de
janeiro. "A procura
está surpreendendo. A
expectqtiva é muito
grande", disse a

proprietária Hilda da

Mele. não perdendo a

oportunidáde poro
fazer propaganda da
cidade, destacando a

beleza das praias f3 a

tranqüilidade do local.

- A primeira pergunta
que fazemos ése
conhece Barra Velha.
Caso não, enviamos
postais e informações
sobre a cidade, as

\ praias e os pontos
turísticos e os points..
Se o turista já
conhece a cidade,
perguntamos qual o
local de preferência
para loccr o imóvel
explicou Hlldc.
acrescentando que a

intenção e atrair·
.

cada.vez mais turistas

para a cidade.
Ela lembrou que os

turistas interessodos
em alugar imóveis em
Barra Velha poderão
fazê-lo por teletone ..

Depois de acertar o negociar",
local do imóvel a ser completou.
alugado, o preço e os DESCONTO - Para
dias de/locação, o quem está pensando
locatário deposita em passar as férias
50% do vetor na em Barra Velha uma

conta corrente da boa notícia: há
imobiliária, como descontos especiais
torrnode garantia. Os poro os aluguéis que
outros 50% serão

.

ultrapassarem 30

pagos ao entrar no
.

dies. dependendo da
imóvel. "Temos desde negociação e da

quitinetes até casas localização do
de cinco quartos, imóvel. Hilda afirmou, .

cujos preços variam entretanto, que no

entre RS 35,00 a RS
.

Carnaval as
160,00 por dlo". condiçõesVoltam a

informou, lembrando se-r as mesmas do

que até o dia 5 de. início da temporada.
janeiro; o período "É' na alta temporada
mínimo para locação que o núrnerode
é de dez eles. turistas aumenta
"Depois podemos muito", justificou

BARRA VEL'HA
.

, Preços especiais para a temporada verão 98/99

Estrategicamente localizado
no centro tunsüco e comercial

de Santa Cataril1a.
venha descansar aqu�!

Anexo: Restaurante Barracão
Rodízio de' frut�s do mar

Congrio grelhado
Tropical
Açoriano.

Camarão à grega
. Sopa de peixe .

Casquinha de siri
Picanha na chapa
Alcatra na chapa

'.Av. Santa Catarina, nO 1670 - Centro
88.390";000 Barra Velha - SC - Brasil
ReserVas .Fone/Fax (047) 456-1119
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Breithaupt inauguramoderno supermercado no shopping
: ..,"-�'"�'�

:S iiRiiiilAUP.T______
Na manhã de quarta-feira (16), o

Grupo Breithaupt abriu' as portas do novo

supermercado no Shopping Center

Breithaupt. O novo supermercado possui
2,8 mil metros quadrados, foi inaugurado
para que seja possível demolir o antigo
da Avenida Getúlio Vargas e dar

continuidade às obras do shopping cen

ter.

Uma pequena cerimônia foi prepa
rada para a inauguração, o diretor

administrative, Bruno Breithaupt, deu as

boas-vindas aos clientes e fornecedores e

falou sobre os 72 anos do grupo que agora
escreve a página rnai s audaciosa da
história. O coral formado por funcionários
do Breithaupt cantou e encantou os

presentes com canções religiosas e

natalinas. O padre Alberto Piazera e o

pastor Ingo Piske mencionaram passagens
bíblicas e abençoaram a casa para que
todos entrassem.

O novo supermercado conta com

amplos corredores que facilitam o tráfego
dos carrinhos de compra, também possui
o que há de rnais moderno em aparelhos

Zimmer
"

MOVEIS'
EMFERRO

Rua Campo Alegre, 196
Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - SC

TELEVENDAS:

370-1212

dos evaporadores, o que gera economia e

racionalização de energia elétrica.

Segundo Breithaupt, somente esta loja
já gerou S6 novos empregos, a estimativa

para quando o shopping estiver pronto é

que abram cerca de SSO novas vagas.

"Jaraguá do Sul está entrando na- era do
I

shopping e este empreendimento é � prova
de que acreditamos na cidade", afirmou.

Com tudo isso, o Grupo Breithaupt
continua sendo o mercado acessível a toda
a população, pois a maior preocupação
sempre será na satisfação dos clientes.

de supermercado na região, a maioria

importada dos Estados Unidos. A loja é

totalmente climatizada, possui modernes
chek-outs (caixas) e eficiente comu

nicação visual, facilitando a identificação
das gôndolas, além de estacionamento
coberto e elevador de comunicação com

o supermercado. O equipamento de

refrigeração é um dos diferenciais, o calor
gerado é transforrnado em água quente
para uso nas i nstalações e serviços do

Shopping Center Breithaupt. Também há

o retorno de gás quente para desbloqueio

.-K EKiiÀuSE)
Requinte o seu Bom Gosto

TELEVENDAS: 371�3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, 104 - Centro - Jaraguá do Sul- SC
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2 - CORREIODO POVO

HÁ2ANOS
- Em 1996, na coluna "Confira a História", há 60 anos, em 1936, o
CORREIO DO POVO noticiava o maior jogo da América do Sul, entre os

"Pé torto" e "Pé direito", jogando: Oscar Schneider, Emílio Piazera,
Emerich Ruysam, C. Goetzke, Fritz BarteI, Silvio Piazera, Jorge Buhr,
Guilherme Haering, Tufie Mahfud, Reinaldo Soares, João Neves,
Augusto Braatz, I. Gumbiller, João Rumpf, Waldemar Doubrawa,
Augusto Schrauth, Antonio Tobias, Eugênio Wolf, José Koch, Pedro
Clerice, Paulo Sohn, Paulo Mielke, Carlos Hass, Oswaldo de Oliveira e

Carlos Kopmann. O jogo era vencido pelos "Pé torto", por 5 a 2. A
entrada no campo era Rs 1$000 (I mil réis), meia $ 500, no salão, o
mesmo preço. Depois do jogo, churrasco no Buhr. Acontecia ainda
encontro de Basquetebol entre o Catarinense (Joinville) e o Tiro de Guerra
406, local. Depois de tantas atividades ainda sobrava energia, pois todos
compareciam à noite num grande baile.

Confira aHistória

liA História de nossa gente não pode ficar só na

saudade ". O Passado só é importante se

o seu tempo foi bem empregado.
Barão de J tapocu-

HÁ SANOS
- Em 1990, o dia 1 de dezembro era muito especial para a sociedade

jaraguaense, pois assinalava a passagem dos 50 anos de vida religiosa
do querido e benquisto padre Aloisio Boeing. Aos dez anos sentiu a

vocação sacerdotal e, desde então, seguiu o caminho do Senhor, fazendo
o bem sem saber a quem. A sua rica vida está contada como DESTAQUE
DA SEMANA N°4S, no semanário Jaraguá Bote - O Mensageiro de

Jaraguá, edição n° 46, detalhando coI11 informações valiosas o catarinense
que nasceu em Vargem do Cedro, no Sul do Estado e, em nosso meio,
dedicou a maior parte de sua útil atuação como líder espiritual. O
CORREIO DO POVO cumprimenta o padre Aloisio pela passagem dos 50

,
anos de vida religiosa;

.

HÁ 6ANOS
- Em 1992"no mês de outubro (12), falecia Werner Emílio Waldemar

Stange e era sepultado no Cemitério Municipal da Vila Lenzi. Deixava
viúva a sra. Ema Gasner Stange, os filhos Milton Adolar e Douglas
Conrado, as noras Neusa Schulz e Ivone Wolf, além de quatro netos.

Nascido em Rio Negro (PR), a sua vinda para Jaraguá do Sul operava
uma mudança nos hábitos da cidade e região. Envolvido com a instalação
de uma emissora na terra natal, nasceu a idéia de montar outra aqui,
junto com Homero Camargo de Oliveira. Com o prefixo ZYP-9, a firma
paulista By.ngton & Co. forneceu a estação e nela atuou de 1947 a 1961,
oficialmente inaugurada em 31-7-1948, com grande festa no Clube
Atlético Baependi. Foi o maior acontecimento da época, com locutores
renomados como Cícero Motta, Arruda Netto, Antonio Pereira, José
Castilho Pinto, OlíviaWunderlich, Edith Silva; Cláudio Giostri, Milton
Stange. Walter Franco dirigia o radioteatro, com a participação de
amadores Arlete Müller, Aldo Prada e suas irmãs, Borges, Otto Mey e

E.V: Schmöckel.

HÁ 4ANOS
- Em 1994, o sistema de centrais de compra expandiam os seus negócios,
instaladas em Jaraguá do Sul e Guaramirim, atingindo índices de
crescimento da ordem de 20% em média, desde o mês de julho, a partir
da implantação do Plano Real. No mês de outubro, mais de 670 excursões
de sacoleiros passavam pelos dois municípios, o que representava cerca
de 20 mil pessoas que faziam compras aqui. O "Turismo de negócios",
como se tem condicionado chamar o comércio para excursões de

sacoleiros, era um mercado relativamente novo em Jaraguá do Sul. O
início deu-se em 1985 e tem apresentado um crescimento vertiginoso.
Na época, já eram mais de 600 postos de venda. 400 empresários serviam
se da empresa Protege, criada com o fim de dar segurança tanto para
lojistas, empresários, quanto para as guias, afirmava Osmar Vailatti,
diretor da empresa. Existiam 650 guias cadastradas e que têm garantia
de acesso em qualquer das lojas, que se utilizavam das informações da
Protege. ,

Sexta-feira, 18 de dezembro de 1998.

REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA HISTÓRIA (143) - APONTAMENTOS

Wilhelm Sonnenhohl, natural da cidade de
Stilleben, da Província da Prússia - Alemanha,
nascido em 23-6-1880, casado com Julia Ida
Haake Sonnenhohl, estabelecia-se em 1912, em

Jaraguá. Era eletricista instalador e galvano.
técnico e logo desenvolvia suas habilidades em

instalar a eletricidade entre nós, cujos filhos ainda
residem em nosso meio. Silvinha Buzzarello, em
seu belo trabalho, no fascículo 6, da série histórica
(página 36), recorda que o acima mencionado
Sonnenhohl, também prestou sua inteligência e

seu trabalho entre os pomeranos que aqui se

deixaram ficar. Vejamos este trecho: "Também
em 1911, Albert apoiou politicamente o candidato
Hermann Weege para uma vaga no Conselho
Municipal de Blumenau (que se estendia até o

Rio do Serro), com larga margem de votos. Muito
cedo, Albert Paul conheceu o conforto pro
porcionado pela eletricidade em Blumenau, e,

para tanto, tentou produzir energia elétrica em

Pomerode. Em 1913, chamou dois técnicos de

Jaraguá, o alemão Wilhelm Sonnenhohl e o

sueco de sobrenome Seheeberger para
avaliarem a queda d'água existente em sua

propriedade (distante um pouco acima da
atafona e serraria) para observar se a mesma

possuía condições de acionar um gerador. Os
técnicos constataram a viabilidade de
funcionamento de um gerador com capacidade
de gerar de 4 a 5 kW de energia elétrica, caso o

rio fosse represado em mais de 30 centímetros,
Ao tomar conhecimento da avaiiação dos
técnicos, Albert encarregou Wi lhe lrn- Son
nenhohl (é o nosso Friedrich, que Wilhelm era

o nome de seu pai) de importar da Alemanha
um gerador marca A.E.G., de comprar os cabos
de cobre para a linha de transmissão de

aproximadamente dois quilômetros de exten

são, bem como comprar e instalar todo o

material elétrico necessário para a usina e as

residências.

Silvinha Buzzarello lembra uma passagem,
do ano de 1893: "Naquele ano, no mês de

dezembro, Albert prestou serviço ativo na defesa
de Blumenau, contra a invasão das tropas
federalistas comandadas pelo general Gumer
cindo Saraiva. Os federalistas vieram do Rio
Grande do Sul pelo planalto catarinense e,

estavam acampados em Jaraguá do Sul (como
já lembramos em capítulos destas reminis

cências), planejando tomar Blumenau e en

contrar os aliados vindos do Sul pelo litoral.
Albert serviu de patrulheiro e espião e avaliou
o potencial da tropa federalista junto com Emil

Baumgarten e Luiz Abry. Para executar a tarefa,
procurou seu amigo de infância, Paul Kraemer
(também imigrante pomerano), que morava em

Jaraguá do Sul, atual Rua Walter Marquardt
(onde atualmente se encontra o curtume de
Arnoldo Schmitt). Paulo Kraemer prestou-lhes
valiosas informações, mas também alertou de

que deveriam voltar com urgência a Blumenau,
para não caírem nas mãos dos federalistas, pois
neste caso seriam mortos. O conselho foi

seguido e suas vidas estavam salvas, o que não

aconteceu a Albert Schulz e Frederico Negher
bon, pois estes foram aprisionados sob suspeita
de serem espiões e degolados sem que houvesse

julgamento. Albert e Frederico eram moradores
de Jaraguá do Sul. Paul Kraemer mudou-se para
Porto Alegre em 1905, onde fundou o Laboratório
Kraemer e exerceu a farmacologia (formou-se
nesta área em Berlim)".

É interessante observar que, além da migração
interna de Rio do Testo (depois Pomerode) para
a virada da serra de Jaraguá e instalar-se em Rio
do Serro, águas que corriam para o Rio Jaraguá e

este para o Rio Itapocu, seguindo para o Atlântico,
também se verificava um crescimento e
desenvolvimento integrado das duas regiões.
Lembra o mestre Emílio da Silva, em seu 20 Livro
de Jaraguá - Um capítulo da povoação do Vale
.do Itapocu (páginas 340/341), que Friedrich Fritz von Jaraguâ - 12/98

Pela gentileza de Gerhard Roeder, damos nesta reminiscência umaJoto Jeita no tempo em que,
'depois de Wilhelm Weege, Iulius Möller, assumia aquela filial, em Rio do Serro II, que ficava
em frente desta construção em enxaimel, onde estava o Sehnetzenverein Gemütlichkeit, que
depois se transformou em SER Aliança. Comemorava-se naquela época um acontecimento muito

festivo, como se vê. Nada disso mais existe
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CORREIO DO POVO - 3

FALECIMENTO

Morreu
o inesperado áconteceu ... Quem sabe o

destino quisesse a sua partidamais cedo para
o Altíssimo, donde poderia exercer o seu

ministério cristã6, auxiliando com sua

intercessão aos humanos no cumprimento
dos Mandamentos de Deus. Sul-rio

grandense de Lajeado, descendente de

imigrantes em Taubaté (SP), um dia foi
.

anunciado para s�r vigário da Comunidade

Católica de Jaraguá do Sul.
Em princípio, alguns paroquianos

julgavam-no muito jovem para a tarefa de

conduzir o rebanho. O tempo, contudo, logo
demonstrou que não era a idade que
conduzia os fiéis.

Jesus Cristo - o Salvador - não morreu

aos 33?

Com suadiplomacia ia quebrando todos
os tabus e foi-se impondo à consideração
da sociedade como um todo.

.Coincidentemente, a Igreja Luterana
,

.

também era atendida por um pastor jovem
- Egberto Schwanz», e ali ficava cimentada

uma amizade que ficou ainda mais sólida,
quando padre Elemar ficava na direção do

Colégio Internacional de Roma, e o pastor
Schwanz, fazia seus estudos superiores na

Alemanha. Até hoje serve de modelo para
outras paróquias, católicas e evangélicas.

Padre Elemar não esperava as coisas

acontecerem. Ele as fazia acontecer, em

todos os sentidos ..

I'

•

o boníssimo padre Elemar

Escola Técnica de Comércio, o primeiro
passo para a conquista de um curso

superior. Não raro reuníamos na Casa

Paroquial pata discutir prcb lé'm as

comunitários e tomar nossa "bier" e já _

entrava em pauta- o 'ensino superior.
.

Como fosse líder' de oposição, -recebia
constantes ameaças' telefônicas da situação
e, uma noite, de fato, aconteceu o meu

,

seqüestro, com danos pessoais e materiais.

Certa noite, carregando ainda o trauma da

força bruta, pelas 22h30, em meu escritório,
'bate o telefone. Atendo e do outro lado do

Seus superiores conheciam as suas fio uma voz me ameaça, e quando já estou

aptidões' e, assim, seguia a missão, que
penso não se encerra com a morte física.

" Lembro, ao acaso, e sob o impacto do

rompimento afetivo, algumas passagens

que merecem registro, resgatando. a
memória. A foto que acompanha esta nota

foi enviada de Roma, onde aparecem o

papa João Paulo 2°, o saudoso bispo
Diocesano, dom Gregório Warmeling, e

.

o benquisto padre Elemar. O Colégio São
Luís contrat<?u-me para lecionar em 1955 \

a 1975. Como profissional, vereador por
dez anos, presidente da Câmara e vice

prefeito e prefeito no exercício do cargo,
convivi muito com o padre Elemar.

Quantas vezes, na direção do Município,
ànoite, vesti-a o jaleco e ia dar aulas na

pronto para largar todos os cachorros no

desaforento, padre Elemar se identifica,
dizendo que queria fazer apenas uma

brincadeira, que quase lhe custou o meu

vocabulário de segunda classe. Não sei o

que falamos, mas era importante para

Jaraguá do' Sul.

Eleitos, Hans Mayer, prefeito, e eu, vice..
Na Igreja Evangélica, o pastor Egberto
Schwanz celebrava o Culto de Posse, e

padre Elemar celebrava a Missa de Posse.

Desnecessário dizer que foi a administração
mais pacífica que Jaraguá do Sul já teve.

No Restaurante dos Irmãos Cani (onde
hoje estão Posto Becker) acontece um

, almoço com o padre Elemar e o vereador

Gê Neves, e lá, entre comes e bébes, 'nasce

VIDA ROTÁRIA

Rotary homenageia Gari eMargarida
.

I

!o Rotary Club Florianó
polis-Estreito, do Distrito 4651,
em uma de suas últimas

reuniões, homenageou, através
da Avenida de Serviços
Profissionais, um casal que
trabalha no serviço de limpeza
Pública (Gari e Margarida),
que se destacaram num

serviço que é essencial na

comunidade. A Margarida
recebeu um arranjo de flores,
e o Gari diploma de reconhe
cimentá de mérito, e ambos
Fl!ceberam os aplausos da
orgulhosa filha.

a Ferj, da qual participo como prefeito
ocasional. Antes, porém, num intervalo na

Escola Técnica, os alunos me chamam a

atenção para um fato: é que o padre Elemar
teria convidado uma das turmas para tomar

cerveja no bar defronte do colégio. Achei
estranho. Fui ver e constatei o fato. Mas logo
mudei de idéia. É que o padre Elemar queria
viver O período dos alunos contestadores da

época, e lá nasceu o Grêmio da Juventude

Jaraguaense, que teve como primeiro
presidente, Osmar José Vailatti. Salvou o

padre os jovens de caminhos menos nobres.

Um dia, tomo conhecimento de que a

biblioteca pública fôra transferida para outro
lugar, e o local, a área convertida em salão

nobre psicodélico, e que a biblioteca estav.a
desmantelada, apenas com exemplares de

baixa cultura. Fui saber com ele e me

mostrou que estavam guardadas a sete

chaves no Salão Cristo Rei .:

Com a Fundação Educacional Regional
Jaraguaense, o atual Centro de Estudos

Superiores, gue leva seu nome, tais livros
fizeram enorme falta na instalação dos

cursos.

Ainda no corrente ano, participou do

início dos trabalhos para contar a história
da Ferj, nos seus 25 anos.

Nunca se féz tanto em tão pouco tempo.
Aos 63 anos, o coração deixou de bater.

Conselheiro compreensivo, pastor paternal,
bom e tolerante, tinha muito da ternura do

Nazareno. Era uma alma feita para perdoar.
Deixou-nos este grande sacerdote. Deixou

o rebanho que o chora. De lá onde se acha,
sua bondade continuará a nos orientar e a

nos gruiar paternalmente. Ele continuará a

viver entre nós.

Lembrei-me da citação de Hemingway
em seu clássico: "Não perguntes por quem
os sinos dobram. Eles dobram por tí", Até
um dia ...

.

"Professor" Eugênio Schmõckel,
em 14-12-98

H.á cerca de I 000 ano�, um
valente e espirituoso fidalgo
abandonara sua imensa

herança para, invergando
suntuosa armadura argentada e

empunhando aguda espada de '

'aço, se tornar um cavaleiro
cruzado. Rumou em formação
com outros bravos da França -

sua terra natal - para
Jerusalém. A sua fé foi

superior às suas forças ... e a

fatalidade caiu sobre seu

exército. Os não cristãos
estavam dispostos a tudo e não

pouparam vidas. Este jovem se

salvou e junto com ele outros

poucos - que não chegavam a

tomar todos os dedos da mão -, porém, com
profundos ferimentos. O nosso herói, por estar
melhor, cuidou dos demais, e cada um que se

recuperava ajudava-os nas tarefas diárias.Em

,pouco tempo estavam todos curados e passaram a

cuidar dos peregrinos vitimados por inimigos.
Esses cavaleiros fundaram a Irmandade dos

Hospitalares. Construíram hospedarias e albergues
ao longo do caminho da Cidade Santa que passaram
a se chamar de HOSPITAIS. Seu nome era Bernard,
conhecido como São Bernardo. Ele trocara então' sua
reluzente armadura pelo alvina túnica da pureza que
aproxima os homens ao Grande Arquiteto do

Universo; a âuü espada - instrumento de morte - se

transformou no hábil bisturi, abandonara a

corporação belígera pata formar o maior exército de
todos os tempos - médicos' e seus auxiliares - para
amenizar a dor da humanidade, e cujo princípio
único é de salvar vidas dos seres humanos. Regido
pelo grande princípio daquEle que foi o maior
homem e não sendo médico curou todas as

enfermidades: amar ao próximo'

CARTA ABERTA AO

Médico Dr. Roberto Krueger
EXTENSIVO A TODOS SEUS COLEGAS

Quando se alivia os males de

algum irmão, dizem, que
aproximamo-nos muito dEle.

Este é o vosso caminho, o
próximo passo:
A Irmandade dos Hospitalares se

.faz valer através de cada médico

porque seus princípios são
.

vívidos e emergentes a cada
instante. E de menino simples
que fostes, sois hoje um

mediador entre a vida e a morte

que atua na tênue sensibilidade
de resgatar um paciente de novo

para a vida. Sois um cavaleiro de

Deus porque passastes a doar a
vida novamente para quem a

estava perdendo.
Para chegar até aqui contastes com o amor e

dedicação de seus pais - HERMES e HILSE -, tão

queridos; vossa irmã Eliane, que vos tributou

preciosas lágrimas na cola-ção de grau e lembrando a

presença tão marcante de seus carinhosos'

padrinhos - GERT'e MARLI - que ao longo dos

anos todos formaram uma corrente de proteção e

incentivo.

Partes agora para a grande missão envergando sua'
alva armadura - o avental -, e a sua espada-bisturi

.

com o propósito divino de salvar e salvar.

Vós sois agora um Cavaleiro do Grande Arquiteto'
do Universo, sois o condutor dos peregrinos
enfermos, sois o mais diamantino e bravo guerreiro
que lutareis para afastar o sofrimento e a morte.

Sempre em vossa profissão levarás esperança,
conforto e afeto e isso tudo é motivo de muita

alegria.
Regozijemo-nos, pois, a vida se refaz em vossas

Santas Mãos.

Sinceramente, vosso sempre amigo ROMULO
CAIXELA LEITE - Jaraguá, dezembro de 1998.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 - CORREIO DO POVO

55 ANOS

�:' Sexta-feira, 18 de dezembro de 199
M'==========================

Breve história da Sociedade
. DesportivaAcaraí (conclusão)

Como dissemos anteriormente, realizava-se,
até que em fim, o acalentado sonho de uma sede
moderna no morro, e se construiu a atual sede e

o campo de futebol,

Acontecia, agora,' a profissionalização dos

atletas, um entrave a mais para manter uma

equipe de futebol, que hoje consome elevadas
somas de dinheiro, sem o devido retorno e,

comprometendo, muitas vezes, o �róprio
patrimônio do clube, que se tem visto por estes
.brasis a fora.

As diretorias subseqüentes adotaram a mesma

política do clube, preferindo canalizar recursos

para a construção da sede social, encerrando as

atividades esportivas, a exemplo do que
aconteceu com o Clube Atlético Baependi,
terminando, assim, os grandes clássicos do

passado e o ACA (de Acaraí) x BA (de
Baependi) ... acabou.

Nos anos 80 a diretoria começou a vender,

Foto do

Parque de
Eventos e a

irr edição da

SChützenfest,
em 18-10-98,
permite uma

vista para o

morro onde se

ergue a sede
da Sociedade

Desportiva
Acaraí

títulos patrimoniais, que propiciou á construção,
da sede social e as piscinas, tornando-se
definitivamenteum clube voltado à parte social e
o lazer de seus associados.

Gradativamente as construções foram

edificadas, e hoje o clube conta com mais ou
menos 750 sócios, e dispõe de piscinas adulto e

infantil, campo de futebol suíço e areia

(iluminados), sauna, academia de ginástica, duas
canchas de bocha, salão de festas, moderna

, lanchonete junto às piscinas, parque infantil,
escolinha de futebol, adrninistração informatizada
e uma diretoria que trabalha procurando oferecer
opções variadas aos sócios. O clube tem títulos

patrimoniais à venda a R$ 350,00, que podem ser

parcelados. Informações pelo telefone 372�2066
ou na secretaria do clube, à Rua João Manoel

Lopes Braga, 315.
Cumprimentos à diretoria, capitaneada pelo

presidente, Ivo dos Anjos.

Memória Jaraguaense
O que faltou para contar (XCIII)

Tio Eugênio
Jacob da Silva

"O sogro vendeu o terreno e comprou um salão, atafona, açougue, bem no coração da Ilha da Figueira,
na entrada para o Rio Branco. Fui para Jaraguá trabalhar na firma Marcatto, onde trabalhei 30 anos,
morando na casa da empresa, trabalhando com os patrões, lado a lado, eu, a mulher e mais nove filhos.
Um deles, o Nivaldo, ainda trabalha lá. Quando fiz 30 anos de firma e 65 de idade, me aposentei. Não
faltei uni dia e não chegava atrasado. Fui Operário Padrão 1971, do Sesi de Jaraguá do Sul".
Lembra-se, também, quando casou: "Depois de dois anos trabalhando com Sanson, me casei, em
7 de dezembro de 1940, com a Nair, filha do João Sansan e Rosalina Borba, no civil, no Tabelionato
José Athanásio, perante o juiz de Paz, Juca Machado, e no religioso, na IgrejaSenhor Bom Jesus,
abençoado por um franciscano que aparecia lá de vez em quando. Os avós da Nair eram italianos
que emigraram para o Brasil, e vieram no porão de um' navio. O casório foi testemunhado por
Humberto Sansan e Evelino da Silva, Iraci Malheiro e João de Borba. Muita festa na casa dos pais
que foi até às 21 horas de domingo. Já festejamos as bodas de Prata e de Ouro."
Fala-se em filhos e Juca enumera os onze: Nadir, Nivaldo, João, Eurides, Marília, Neide, Ademir,
Terezinha, Jacó, Nelsa e Hélio. 29 netos e oito bisnetos.
Falamos de serviço militar, religião e esportes: "Tenho o certificado de 3" categoria, sou católico
apostólico romano, gosto de peladinhas, do Juventus, de Jaraguá do Sul e do Vasco. Era sócio do
Amizade".

Quero saber como foi o episódio de Barra Velha, quando ficaram presos no mar: "Ah, 'seu' Eugênio,
nem quero recordar essa quase tragédia. Ela aconteceu em começo de março de 1978". Voltaremos,
até a próxima.

FORMATURA

Dr. 'Roberto Krueger
Para grande alegria de seus

�pais, Hermes e Ilse Krueger, e' ••...•.
_

a irmã Eliane, hoje estabelecida
com farmácia na Getúlio W

"

Vargas, Roberto .Krueger
cumpriu, nos dias 11 e 12 deste

mês, o bem elaborado

programa de sua formatura.
Integrante dos formandos' de

1998, do Curso deMedicina, da
Universidade de Passo Fundo,
RS.

No dia 11, às 19 horas,
realizou-se Missa em Ação de

'

Graças, na Catedral Nossa Senhora de Aparecida. No dia

seguinte, às 18h30, no Cine Teatro Pampa, aconteceu a

solenidade de Colação de Grau. Às 24 horas, Baile de

Formatura, no Clube Comercial, de Passo Fundo. Os formandos
deixaram consignados em seu convite a seguinte MENSAGEM:

"Na vida existe um tempo para todas as coisas e um tempo
para cada coisa. Existe o tempo para trabalhar e o tempo de
descansar. Existe o tempo de sofrer e o tempo de sorrir ... Assim

por diante, todos esses ternpos, quando são aceitos e vividos
são partes integrantes do tododa vida...

Porém, num determinado momento o homem pára, parece
que escuta e, 'às vezes, não ouve. Olha, mas nem sempre vê. É
que chegou para o homem a hora da decisão. O momento

inevitável de dar rumo à sua vida e descobrir um sentido ao

tempo de vi ver.
Muitos são os caminhos, porém, outras tantas as escolhas.

Cabe a cada homem a iniciativa de trilhar seu caminho. Cabe a

cada UJl1 dé nós coragem de assumir a própria escolha".

Cumprimentos do CORREIO DO POVO ao novel médico
ROBERTO KRUEGER e à sua distinta família.

SÁBADO
19hOO - Matriz

17h30 - São Luiz

17h30 - Rainha da: Paz

19hOO - Perpétuo Socorro

SETOR MATRIZ
DOMINGO

07hOO, 09hOO e 19hOO - 'Matriz

08hOO - São Cristóvão
\

09h30 - São Benedito

Confissões na Matriz: Dia 21, às 19h30
'

Dia 23 o dia inteiro e a noite

NOSSA MENSAGEM

Deus conosco!
Os que não têm fé estão convencidos de que o poder do mal pode

ser vencido usando suas mesmas armas: o dinheiro, a mentira, a

corrupção; julgam que a violên�ia p�e ser eliminada somente com

uma violência maior. O menino Jesus mestra-nos um Deus que
escolhe a pobreza e' nos ensina a não mais acreditar ,na lógica da

força. À� vezês, nós, cristãos, somos tentados a aceitar esse raciocínio

errado. Se cairmos nessa armadilha, o Natal será vazio e sérn sentido,

(Mt. 1, 1-7)
\

Apoio:

'--�--e-e---�,

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

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

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTDA.

Assessoria Comercial

Avenida Marechal Deodoro
da Fonseca, 429 - Sala 105

I Ed. Florença- 10 àndar
i Fones: (047) 371-1910 e 372-3125
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o NATAl E OS SEUS síMbolos

,

Presentes de Natal - O hábito
da troca de presentes, hoje, por
ocasião da festa de Natal, é também
encontrado entre os' costumes
pagãos, na antiguidade, que a

tradição cristã foi assimilando e

modificando. Sabe-se que 'os

antigos romanos possuíam o hábito
de mandar presentes aos amigos no
Ano Novo, que coincidia com os

festejos ao deus Janus no solstício'
de inverno. Nesta ocasião, havia,
em todo o império romano, uma

grande solenidade para celebrar a

passagem de ano. Acredita-se que
essas são as origens das atuais

comemorações da passagem do

ano, o réivellon. Já o costume de
colocar os presentes na lareira vem,

do Norte da Europa. Entretanto,
pouco a pouco os presentes foram
sendo colocados debaixo da árvore
dé Natal. Esta mudança surgiu na

Inglaterra, com a rainha Elizabeth
r. Ela promovia grandes festas é
seus súditos lhe davam muitos

presentes, sobretudo tecidos para
vestidos. Como as oferendas eram

muitas e ela não podia receber todas
pessoalmente, as ofertas eram

colocadas ao pé de uma grande
árvore de Natal no jardim do

palácio. O costume pegou e veio

para a América com os ingleses e

holandeses. Atualmente, em todas
as casas, as famílias colocam.junto
às árvores de Natal, caixas e caixas,
escondendo muitas surpresas.

Os f\lagos- Os magos eram, na

antiguidade, a designação comum

para os estudiosos des astros. "

Sábios do Oriente, os magos são

hoje muito conhecidos na tradição
natalina. São Leão Magno foi o

primeiro dizer que eram três, pelos
três presentes ofertados ao menino
Jesus. A opinião prevaleceu até

hoje. Segundo São Leão Magno, os
três reis magos que visitaram Jesus

na manjedoura simbolizavam as

três raças humanas: branca, amarela
e negra.

A descrição mais notável é do

,
venerável Beda (735) que dá nome

aos magos e os descreve com

pormenores, Melchior, era jovem
de cerca de 20 anos, robusto,
vestido de azul e branco, com
turbante de várias cores. Gaspar,
velho, com cerca de 70 anos, tinha
cabelos brancos e barba longa.
Vestia-se de amarelo, com um

manto nacarado e sandálias violeta.

Baltazar, que tinha aproxima
damente 40 anos, rosto escuro e

barba serrada, andava em trajes
vermelhos e sandálias amarelas.

A estrela - Sinal de Deus, a

estrela é o guia dos magos.
A estrela era considerada pelos

antigos símbolo de natureza

espiritual, divindade para os

pagãos, anjos para os j udeus
cristãos.

A estrela de Natal, colocada em

nossas casas, desperta, atrai, suscita
questionamento, faz buscar guia,
revela e produz alegria.

"Neste mês de dezembro)
enquanto estiver ganhando o pão
de cada dia, não deixe- de oferecer
uma fatia 'aos menos

,

afortunados; que isto voltará

para você rapidamente. "

9!U!élS de cyOgél Horários:
Terça-feira: 16 horas às 17h30

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

com. relaxamento e meditação

Intí-Liceu da Vida
I! AULA GRÁTIS

Rua Emílio Stein, 300,·r - 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"?

Nome: Maria Regina.Stuhlert
Profissão: manicure e pedicure
Data: 21110/98
O yoga me ajudou a obter mais equilibrio nas minhas

atitudes. Consigo relaxar mais melhorando meu estresse.

Quando se busca o autoconhecimento temos necessidade
de dominar corpo, mente e espírito. Este equilibrio é

encontrado dentro desta prática constante. Aprendemos
a conhecer nosso potencial corpóreo, respeitando nossos

próprios limites; Centramos nossa mente naquilo que
estamos fazendo, praticando com mais atenção.
Espiritualmente chamamos nossa consciência

adormecida; ficando mais perceptivos.
••••••••••

Reserve já sua vaga para 19991/1

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 peto fone/fax: 372-1141

Esperamos por você ...
NAMASTÊ.

Rua Bernardo

Dornbusch,
1611-Sala3

Fone/Fax: (047)
371-6069 ;

Jaraguá do Sul

Advocacia
MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcatto e

Rafael Jonatan Marcatto'
,

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fones: (011) 3107-66�3.
3104-3616

Centro - São Paulo - SP

CEP 1020·901

FARMÁCIA PARANÁ K
... Kastrup &

ISJ Junqueira Ltda.
I
I'
i

MEDICÁMENTOS
COM 20%

DE DESCONTO

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
.

Trabalho Temporário
e Efetioo

Rua: Mal. Deodoro

da Fonseca, n21179
Fone: 372-1689

Jaraguá doSul-SC

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

[$TA DE
VOLTA
.r::j;=Conhecida em toda a

região como uma grande casa

de espetáculos, a Boate Notre
Dame está de volta.Obrigado
a estar de portas fechadas .

durante alguns meses, por
motivos questionáveis, o point
voltou a receber seu fiel t

público no último final de

semana, c.om a presença de
mais de mil pessoas. O

.» 'reinício das atividades foi

pouco divulgado, se limitando
a algumas chamadas no rádio,

.. pegando a maioria de

surpresa. Mas, enfim, Jaraguá
do Sul volta a ter mais uma

opção noturna.D que é muito
bom!

NOITE DO
ABAIXO
ASSINADO
r.iF Segundo o promoter e Dl
da Notre Dame, Marcelo Luís,'
cerca de duas mil assinaturas

chegaram às �uas mãos,
solicitando pela reabertura da

Casa.
Para agradecer o carinho
dessas pessoas, a equipe estará

-'

CD's - DISCOS - FITAS

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

promovendo, neste sábado

(I9),.a Noite do Abaixo
Assinado. Para os que

registraram no papel, através
de assinatura, a solicitação do

retorno da Notre, a entrada
.

será franca, bastando apenas
adquirir os ingressos hoje (18)
ou sábado (19), no horário das
14 às 18 horas, na própria
Notre Dame. O encerramento

do ano já tem data: será dia

23, próxima quarta-feira, com
presença confirmada da Banda
In Natura.

IDADE'NOVA
r::j;=O'amigo Renaldo J unkes
deixa umpouco de lado seus

equipamentos de fotografia e

vídeo nesta sexta-feira (18),
para receber grupo de amigos
eil? um dos quiosques do
Clube Atlético Baependi.na
comemoração dos seus vinte e

poucos anos. Ao companheiro
de trabalho e.incentivador

permanente deste espaço, os..

parabéns da Coluna

Expressão.

CINEMA
r::j;= Beto Breithaupt. um dos
idealizadóres do Shopping
Center Breithaupt. anuncia a

possibilidade da construção de

Fotos: ARS'

três salas de cinema para o

empreendimento. Uma com
capacidade para cerca de 250

pessoas e as outras duas para
aproximadamente 120

pessoas. A confirmação está
dependendo do aval final da
futura empresa que
adrninistrará assalas, "Espaço
físi�o existe", afirma Beto. O

Shopping Center Breithaupt
será inaugurado em setembro

do próximo ano.

GRANDE
C,ONCERTO DE
N.ATAL
r::j;=Um espetáculo de som e

.

luzes, intitulado Grande
Concerto de Natal, será

apresentado neste domingo
,

(20), a partir das 20h30, no
imponente Centro Cultural de

Jaraguá do Sul (ainda em
•

construção). O evento,
'

promovido peta Scar,
certamente ficará marcado na

história da cidade. Vários
grupos estarão abri lhantando a

tão esperada noite: Banda
Musical do Colégio'

.

Evangélico Jaraguá, Coral
Infanto-Juvenil do Colégio
Roland Harold Dornbusch,
Coral Infanto-J uverii I da Scar,

®

QUICK
DOG

Orquestra deCordas e

Camerata, Coral daUniville,
Coral Evangélico Jaraguá,
Coral Adulto da Scar, além de

uma apresentação especial do
Presépio Vivo, com os alunos/
atores da Sear. A entrada será.
franca.

,HOT
i

CHRISTMAS
r::j;= O Café Confusão
resolveu antecipar a

realização da sua última

promoção do ano. A festa

será amanhã (19), com o

título de Hot Christmas -

Gin com BelJ's. Na área'

externa Uungle), haverá
apresentação de som ao

vivo. Já nas pistas, o
embalo será com as

mixagens do Dl Juliano

(pista techno) e Dl Mano,
(pista pop). Para quem

comprar () ingresso
antecipado no Som

Mendonça, o Café Confusão
I' .

estará entregando um
.

adesivo ou urna under wear
• I

(roupa de baixo/íntima) ..

GRACINHAS·

MEIN BIER
r::j;=up & Down � Quem está
embaixo, quer subir! Este é

I
e d

-

'0 nome a prornoçao que
est�rá pintando, neste sábado
(19), na Microcervejaria Mein
Bier. Das 23 até a I hora, a'

. área de cima do point será
exclusivamente da ala
feminina. Apenas o sortudo
ator global, Thiago Lacerda

(Hilda Furacão e Pecado

Capital), poderá ficar ao lado
das mulheres. Após a I hora, os
marmanjos poderão subi� as

escadas e encontrar as princesa
da noite. Nos comandos

sonoros, Dl Edson (Rave, de
. Curitiba), Dl Marinho (São
Paulo) e Banda Trylogia.

r::j;=Aumento (e que aumemto!)
de salários para juízes,
congressistas e dernais ilustre

cidadãos do poder caiu como

uma bomba para a população
brasileira. Em época de

recessão absoluta na quase
totalidade dos ramos do

comércio e da indústria, com

DISQUE·LANCHE
311'-5309 Filmagens & Fotografias

Fone: 370-1703
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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319 - Terreno na BR�280 JguáJCorupá-i:l9.627m' - R$ 16.000,00
320- Terreno c/ 1.840m; no alto da Henrique Marquardt - R$12.000,00
321 - Terrenç na rua José Teodoro Ribeiro - c/ 510m' - R$ 25.000,00
a22 - Terreno Ra Rua Goiás - na Vila Lenzi - com 561 ,34m' - R$12.ooo,00 - negociável
323 - Terreno c/ 441m' no Loteamento "Julio Rodrigues" - Vila Rau - R$ 7.500,00
324 - Terreno c/ 448m' - Jaraguá Esquerdo - Entf. R$ 3.000,00 + parcelas
-325 - Terreno no Lot. Dona Juliana com 599,8éin' - R$ 21.000,00 - aceita carro

326 - Chácara/Guaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27.000,OOm' - R$

12000,00
327 - Terreno no Czemiewicz c/ 435m'.- R$11.000,00
328· Terreno com 880m2, com 670m2 de área construída, Rua Emílio Stein.

329 - Lote nas prox. do Champagnat c/ 615,35m' - R$ 25.000,00'
330 - Terreno am Guaramirim C/·1.101m' de esquina - no centro - R$ 70.000,00_" aceita

caminhão no negócio.
331 - Lote na Figueira C/304,50m';final da Rua Rio G. ÖO Norte - R$ 10.000,00

.

ALUGU-ÉIS'
A IMOBILIÁRIA HABITAT ES1'Á �'DISPOSIÇÃO PARA ADMINISTRAR E ZELAR

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

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

4Ó2 - Sala comercial Av. Getulio Vargas - l' andar - Centro - R$ 250,00
403 - Casa em alvenaria no centro próx. Milium - R$ 380,00
404 - Sala comercial com 130m' -Baräo do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala coml c/ 4�m' - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana Isabel, Centro

406 - Sala com. c/ 150m', próx. HospítatJaraquá na Rua Jorge Czemiewicz

401'- Sala comi. na Rua Joinville próxim6 ao Portar- R$ 130,00
408 - Casa de madeira com 3 quartos na Venâncío da Silva Porto - R$ 350,00

, 409 - Apto. c/3 dormitórios na Venâncio da Silva Porto - R$ 350,00
410 - Apto. com 3 quartos "Ed. Ender" - Rua Joinville

411 - Casa em alvenaria c/ 4 quartos, 2 ÖWC, 2 garagens - 'Santa Luzia - R$ 200,00.

412 - Apto. no "Isabela" c/ 1 suite + 2 quartos e com linha telefônica - R$ 450,00
413 - Sala cornl. c/ "OOm' c/ divisórias formando 5 salas no centro - R$ 400,00
414 - Apto com 3 dormitórios na Epitácio Pessoa - R$ 3OÓ,00
415 - Apto. c/ 1 quarto semi-mobiliado, c/ garagem e c/ linha telefônica

416 • C'asa na R.ua Pres.·Epitácio Pessoa - 'ótimo ponto comercial - R$ 350,00
417 � Casa em alvenaria com 1 suite + 2 qtos na Rua Campo Alegre - R$' 440,00
418 - Galpão Inc;lustrial na !'lua Francisco de Paula com soon« (novo) - R$ 800,00
419 - Apto. com 3 dorrn. + dep. de empreq .'na Rua Felipe Schmidt - R$ 390,00
420 - Apto. com 2 oorm. em cima Calçados 'Beber - R$ 370,00
421 - Salas cornerciaiscorn 120m'e 150m' na Rua Jose Emmendoerler - próx. Weg I

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

424 - Salas conjugadas no Eil. Domingos Chiódini - Centro - c/ mobilia - Ótima para

consult6rio ou escritório.

113- Casa de madeira no João Pessoa - R$12.000,00
114 - Casa em alvenaria Jguá Esqu�rdo c/ 1 suite +'2 quartos - toda murada - R$ 45.000,00

. 115 - Casa em alvenaria na Rua CampoAlegre com 220m' -.R$lQO.OOO,OO •

APARTAMENTOS

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

"RESIDENCIAL GEHRING"

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

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

funcionamento - R$ 80.000,0\)
205 - Apto. "Cond. Amizade": com 2 qeartos - sntr, R$ 13.000,00 + financiamento
206 - Apto. "Cond. Amizade", 3 ouartos, entrada de R$ 13.000,00 + financiamento

208 - Apto. "Âesidencial 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 - c/·l suite + 2 oorm. + dep. emp. ccmp. - R$

65.000,00
21·3 - Cobertura no Edifício "Argos" na Rua Jorge Lacerda - Centro - R$ 180.000,00 - acena apto.
em Jaraguá do Sul e' Baln.eário Camboríú.

. •

214 - Sala comercial conjugada no Ed. "Domingos Chiodini" com 83m'
.

215 - Ap. c/ 1 suíte + 2 quartos no "Edificio Argos" - R$ 46.000,00 de entrada + financiamento,
aceita apto. pequeno em Jaraguá do Sul

� HABITAT
GO�PRA --VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

Rua Felipe S�hmidt
(ao lado da Milium), n!l 157·

Fone: 371-8009
CRECI 1583-J

IMOBILIÁRIA
CRECI 1583 J

o

:in

DS

as
TERRENOS

301 - Terreno na Rua Victor Meirenes, no Mqlha.c/ 600m' - próx. Pre!. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel - nós fundos da

Milium - R$ 75.000,00 - parcela
303 - Área de·440.000ni' em Santa Luzia - R$ 90.000,00
304 - Terreno na Marechal Deodoro c/ 1.930, 18m' - R$ 380.000,00 - parcelado
305 - Terreno em Guaramirim na R João Butschardt prÓx.do l-íospäal
306 - Chácara no Rio Cerro c/ 75 margas, c/ 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 veta

309 - Terreno no Lot. "Camposampiero" - R$14.ooo,00 entr.+l1xde R$ 345,00
310 - Terreno na Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m' - Beira Mar - R$ 60.000,00
311 - Lote c/538m', próx. Faculdade - R$ 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$250,00
312 - Terreno na Walter Marquardt com 660m', c/22m de frente pi asfalto - R$ 30.000,00
313 - Chácara no PoçoDantas com 1 03.000m' - R$ 25.000,00
314 - Área de 165.ooo,OOm'.na localidad� de Ribeirão Alrna- R$ 70.000,00

.

316 - Área de 7.066m', sem benfeRorias, Vila Lenzi - R$ 40.000,00
317 - Fazenda no Rio Molha c/l.300.000m' - c/casas, laçoas., gado, minhocário, etc.. R$
350.000,00
318 - Terreno de esquina na Rua Aloísio Boeing com 546,80ni' de área - R$ 32.000,00

\otNlAS

CASAS

101 - Casa no Bairro Czemiewicz, num terreno de 900m' - R$ 69.000,00
102 - Casa em alvenaria C/270m'no alto - 1 suíte + 3 quartos+ 1 BWC.social +lavabo
+ sala jantar/estar com lareira + churrasqueira e geragem - R$ 210.000,00 - aceita apto.
am Jaraguá do Sul e BalneáriG Camboriú'
103 - Casa em Barra Velha com 3 guartos - alvenaria - R$ 20.000,00
104, Ca�a num terreno de 1.500m' no Molha próx. Prefenura - R$ 55.000,00
105 - SObrado comercial na Rua Joaquim Fcc. de Paula - R$ 85.000,00
106 - Casa de alv. c/ 4 quartos + t banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
107 - Sobrado em Curitiba - PR - R$ 40.000,00 - Vende/troca por imóvel em Jaraguá do
Sul-SC

108 -Casa em Guaramirim c/ +ou- 400m'+ 1 galpão em alv. + 1 escritório em alv. - R$
130.000,00 - Troca por apto. com 3 quartos em Jaraguá - ideal pl clinica ou restaurante

109 - Casas geminadas na Tifa Blaezer, em alvenaria R$ 18.000,00 ent. + 21 x R$
195,00

.,

110 - Sobrado em alv. num terreno c/ 8.150m' de área na BR-280 - Guaramirim - R$
180.000,00 - negociável.

.

111 - Casa em alvenaria no Amizade com 190m' - ent, R$ 46.000,00 + financ.

!)

!S

C:ONlPR.A _ VENDE _

.

.ALUG.A _ .ADIVIINISTR.A1\ 1\ \Mário . Vieira
\.VI COM. DE MADEIRAS E.TERRAPLENAGEM LTI)A.

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

MADEIRAS - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - CARGAS - SERViÇOS
DE TERRAPLENAGEM E lOTEAMENTOS

.Fone: (O�7) 372..;1675 - Fa�: 372-3919
Rua ..Joinville, 1583 - ..Jaraguádo Sul - SC

RuaPaaePedro Francken,65-Centro
Fonet'Fax: (047)372-3412-Creci 1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTRAS OPÇÕES

\

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

A ITAIVAN IMOBILIÁRIA DESEJA
À VOCÊ CLIENT[' E ÀMIGO

.
.

UM fELIZ E ABENÇOADO
NATAL.E UM ANO NOVO
REPLETO DEPAZ E.REALIZAÇÕES.
E que nesta época de Natal possamos
desfrutar do clima festivo mas,

principalmente, n<;>s aconchegar
.

mais ao Dono da festaJESUS CRISTO!

Consulte-nos!
IMOBILIÁRIA Temos amplo cadastro d� Imóveis,

GIl
via internet, com pase de dados em

JAR. nível nacional, disponiveis pars
Av. Santa Catarlna,5<W CRECI1,243.J

.
VENDA· LOCAÇAO. PERMUTA

,Fone 456-()2BB ap?lrtamentos - casas - terrenos - chácaras e imóveis mi prai
hltp:/lwww./movels.netlcezar '

�e-_m_8_1I_:_ce_z_8t@1�mo_v_e/_s._ne_r__ �

, ·INCLUA SEU IMÓVEL NESTE BANCO DE DADOS

1M BAJUlA WLHA • 8C

Imobiliária Cezar vende:
Em Jaraguá do Sul

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

frente pl mar,
apenas R$ 45,000,00

Itamar, Márcia e colaboradores.

Residência alto padrão
410m2 - 05 surtes + dependências,
3 garagens, terreno cl 560 m2
centro

Você poâe'ter O imóvel dos seus sonhos

� �e�e
,

ßIJiJi)®[bßD�crß®
&Jfl!JU

Estaremos em férias coletivas
de 24/12/98 à 10/01/99

iL
._--------------_.__ .

-------- �._-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INfERIMÓVEIS·
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chance do seu Futuro
Fone:{(47)371-2117
RuaJoãoPicolli; 104
JaraguádoSul-sc

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

* Casa em alvenaria com 404m2, terreno
com 504m2

.Rua: Rio de Janeiro (Czerniewicz)
Preço: R$ 80.000,00

, * Terreno com 525m2
Rua: Olivio D. Brugnago
Preço: R$.55.000,OO_

COMPRA - VENDE - ALUGA
CRECI8240

VENDA RA'/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 cl 700m2, Valor R$.150 mil neçoc,
aceita imóvel. '

"

• Casa Barra Velha perto da lagoa com 3 quartos de alv, Valor R$ 20 mil
• Casa mista nova impecável com 170m2 e terreno murado com 679m2, ótima localização,
Valor R$ 55.000,00 negociável (especial)
• Casa !;3uaramirim perto móveis Tironi com 27Öm2 semi-pronta com terreno de 420ni2.
Valor R$ 20.000,00 aceita chácara.
• Casa ótima localização Rua Equador, nQ 8G, cl 170m2 - terreno 500m2 - central. Valof R$
100.900,00 aceita apto. e carro no negócio
• Casa central ótima localização com 300m2 e terrenode 700m2, valor 150.000,00 -

neqoctáveis. Aceita imóveis
.

• Apto. central com 1 suite maís 2 quartos, área de 140m2, R$ 65.000,00 quitado ótima
tocalízação.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais financiamento.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local -. R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)
• Apto. central. Valor R$ 37.000,90
• Apto. c/2 quartos no Rau- R$ 7.500,00 + R$ 118,00 mensais
• Apto. COAdo Amizade c/3 q\Jartos - 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 - l' suite + 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,
neqoctävets.

.

• Terreno central próx. Hospital do Morro com 1.500m2 plaino, ótima localização. Valor
R$80mil. •

• Terreno: ótimo terrenolateral Rua Joinvile, próximo centro com 600m2 - R$ 29 mil
• Terreno Jaraguá Esquerdo cl 1000m2 rua calçada plaino. R$ 32.000,00
• Terteno c/2.500m2 no Jaraguá Esquerdo cl casa de rnadeíra ótimo Iocat para descanço
- R$ 30.000,00

, .

ALUGAM-SE SALAS COMERCIAIS NA RUA JOINVILLE - ÓTIMO PONTO
VENDE-SE CELULAR COM LINHA - R$ 280,00'

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

OPORTUNiDADE ÚNICA
TERRENO DE ESQUINA C/1.557m2 !\JA

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 um vídeo K7 - Hi-Fi

stéreo com 7cabeças auto
limpante. Função VRC

Plus, menu na tela em

português. Modelo mais

sofisticado da Gradiente, na
caixa por 4 vezes de R$

, 97,00 (garantia até abril de
1999). Tratar no 370-1400.

Vendo um telefone sem fio
com memória pará 23

números telefônicos,; tem
intercomunicador, 2 tipos
de campainha com controle

de volume, ótima qualidade
de som sem interferências,
bateria ára 14 diasfora da

.

base. Novo, na caixa por 4

vezes deR$ 47,00. Tratarno
370-1400 (garantia até

Junho de 1999).

.vende-se casa de 80m2 de

alvenaria, com Lage, toda
rebocada, semi-acabada no
Loteamento Sto. Antônio,
por 12.000,00, aceito carro
atéR$ 5.000,QO. Tratar372-
4000 ramal 4833 de tarde

c/Vilmar.

Vende-se terreno de 375m2;
com casa de alvenaria, no
Loteamento Juventus por.
R$ 't5.000,00. Aceito carro.
Tratar 370-4400.

Vende-se casa de alvenaria
de 100m2 com terreno de
510m2 por R$ 28000,00 -

aceito carro. Tratar 371-
6303.

••••••••••••••••••••••
'1 CRECI Ne 1589J" I

: .� Bar�a l!U[:
: Imovels :
I I
I FONE: (047) 372-2734 I
I VENDE I
I TERRENOS. I
I 1 _ Terreno c/1.044,50m2 (28,00 x 37,30) • Rua Angelo RUQini, esquina Rua 750, ma Barra I- (defronte Ciluma) •

I 2 - Terreno cl 448,00m2, Loteamento Papp - Rua 541 - R$ 19.000,00 I
I

3 - Dois lotes cl área total de 968, 12m2• Lot. Heriberto Henke, Barra- R$ 21.000,00
I4 - Terreno cl 800,20m2 • Lot. papp, na Barra, área nobre - R$ 16.000,00

.

I 5 - Terreno cl 673,58m2 • Rua BerthaWeege, defronte Adagha, na Barra- R$ 19.000,00 - 50% Ientrada- saldo parcelado - aceita carro até valor do terreno ..

I 6 - Terreno cl 462,00m2 (14x33) Lot. Rasá, rua asfaltada, na Barra - R$ 12.000,00, em I
parcelas

. ,
.

I 7 - Terreno cl 329,00m2 (14x23,50) • R. Ernesto Lessmann - Vila Lalau - R$ 13.500,00 aceita I
I carro até R$ 8.000,00 I8 - Terreno cl 455,00m2 - Rua Victor Salier, na Barra - R$ 15.000,00

I 9; Terrenos no Residencial Miranda, Rua Bertha Wee!!j8 - a partir de R$ 4.500,00 I
I

10 - Terreno no Residenciallmperador - R. João J. Ayroso - R$ 5.000,00 entrada', salde até I10 x - Total R$ 11.000,00

I 1'1 _ Terreno cl 384,00m2 • Loteamento Francisco Hruschka - São Luiz - R$ 3.000,00 + 20 x I
R$ 400,00

.

I 12 - Terreno c/408,70m2 - Jardim Hruschka II - R$ 4.000,00 + 30 x R$ 334,00 I
I' SiTIOS' I1 - Sitio cl 267.500,00m2, edificado com um rancho e um mangueirão, com quatro lagoas com

I peixe (tilápia, cascudo, carpa capim), 30 cabeças de gado, cl 190.000,00m2 de pastagem, I
I

localizada EslradaGaribaldi, 1 quilômetro antes da Igreja Santo Estevão (aceita carreta com

Icavalinho, caminhão Mercedes) - R$ 4,0.000,00

I 2 - Sitio cl 62.500,00m2, sendo 16.000 de área plana, cl rancho de '100,00m2, churrasqueira, I15 cocheiras, raia de 400,00 rnetros, Tifa Klein, distante 3 quilômetros da Malwee - R$

II 75.000,00
CASAS II !

1 - Casa de alvenaria c/60,00m2 - Terrano cl 718,00m2 - Rua Júlio Pedri - Vila Nova'- R$

I 42.000,00
.

IlOCAÇÃO
I 1 - Sala comercial cl 50,00m2 -'Rua Angelo Rubinj, 1-256 - ao.lado da l!!jreja da Barra - R$ I

��
,

II 2 - Sala comercial cl 36,00�2, Rua Ângelo Rubini, 972 - R$ 210,00

I 3· Sala comercial cl 34,62m2 _ Rua Reinaldo Rau, esquina Guilherme Weege , R$ 220,00 I
I

4 -Salacomercial cI.120,00rn2- Rua WalterMarquardt, próx. Carrocerias Ar!!ji - R$ 250,00
I5 - Apartamento térreo, cl 3 quartos, garagem e demais dependências, próx. Tritec, na Barra

I
- R$ 250,00 I6· - Apartamento cl 2 quartos, Rua Pastor Albert Shneider, perto da Igreja, na Barra - R$

I 200,00 I
I

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

I '9.- Apartamento c/3 quartos, uma suite, garagem,'lavanderia, próx. Carrocerias Argi • R$ I
. 350,00

•

I 1.0 - Apartamento cl 3 quartos e demais dependências - Rua Bertha Weege, 3086, na Barra I
I

- R$180,00' I11 - Apartamento c/3 quartos, garagem e demaisdependências, Rio Cerro, próximo-Nanete

'I Malhas - R$ 250,00
.

I
I

12 - Apartamento cl t quarto, cozinha, banheiro, lavanderia - R. Egidio Busarello, na Barra

I• R$150,00
'

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

.

I 14 - Apartamento cl 2 quartos, 92,00m2, garagem, Ouro Verde· R$ 230,00 I
15 - Casa de alvenaria (meia água), 2 quartos, garagem - Lot. papp, na Barra - R$ 180,00

II . 16 - Csa de alvenaria (meia água de fundos), cl 1 quarto, Rua' Luiz Bortolini, 45 • R$ 100,00

I 17 - Casa de alvenariacl2 quartos, garagem e demais dependência, Rua Verônica D. Rasá, I
na Barra - R$ 250,00 .'

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

I 20 - Casa de madeira c/3 quartos, Rua Verônica D. Rasá, na Barra - R!!; 180,00 I.

21 - Casa de madeira c/2 quartos, garagem, Ruá l.uizG, Ayroso - Jaraguá Esquerdo - R$

II 180,00
22· Galpão em alvenaria cl 260,00m2 - Rua Luiz Salier, na Barra -'R$ 600,00

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 I

• Terreno com 324m2- Lot. RI;ICHOW - Rua Pastor Albert senneleer - R$ 10.000,00
(negociável, aceita automóvel, caminhão F-4.000 e/ou MB.60B,como parte do pagamento
paga diferença). .

• Terreno com 1.050m' - Rua João PlariinchecK (15x70) - R$ 35.000,00 (parcela)
• Terreno (Ieteral Rua José Emmendorfer e João Planinscheck) - R$ 25.000,00
• Terreno com 1.0S0m' - Rua Valdir Manfrini (forma trlanguíar) edificado.com uma casa de
madeira - R$ 25.000,00 (parcelado)

CASA
• Casa de alvénaria de 140m2 com 3 quartos, sala, cozinha, ewc e garagem. Terreno de
600m2 - R$ -17.000,00 a 2 qullornetros 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 emÁGUASCLARAS (financiado)

srno
JGUÁ 84 - com 170.000,00m2, edificado córn uma casa de madeira de 70m2 e galpõe�,
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 (neçociávefcorn lote 'ei
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)

Lind06 lotes residenciais - em vários pontos - loteamentos aprovados·
,.

prontos para construir.
Venha morar no que é seu com pequena pareeia 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"

I VENDE: I
I TERRENOS: I
I Bairro Vila Nova com 660,'oOm2 - Valor R$ 45.000,00 I
I

, I
I Bairro Tifa Blaze com 368,00m2 - Valor R$ 9.000,00 I
I I
I Terreno com 2.018,00m2 com um galpão medindo I
I 325,OOm2 �o Bairro Ilha da Figueira I
I (Rua que leva à Pedreira Rio Branco) I
I Loteamento Residencial Piazera - Valor R$ 65.000,00 I

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

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 RuaPastor Alberto Schneider cl 3.080m2, aceita-se troca

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

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

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

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

....----------------�-----------�------

liA medida que o milênio
Sê aproxima e um novo século

acena, as complicações da
vida se tornam desafiadoras"

Shir/ey MacLaine.

PROMA Construções e Planejamento Ltda.

SÉCULUS Empreendimentos Imobiliários Ltda,
MARLIAN Contabilidade SIC Ltda.

Nos propomos com

agraça de Deus

aforçageradora de 'nossos[uncionários
o apoio de nossas[amüias
a, compreensão de nossos amigos

a contínuarerifrentando os

"desafios" qua apontam, com
O novo milênio para que você

CLIENTE AMIGO possa realizar

seus sonhos
seus trabalhos
seus ideais

e, juntos possamos construir
um ANO NOVO de "Glória a

Deus e paz na terra aos homens
de boa vontade".
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MB - Representações e ' '

Empreendimentos Im'obiliários Ltda.
CREC/1667:'J

,

CASAS
• Casa em alvenaria semi-nova com 3 quartos, ampla cozinha, sala de TV, copa, garagem, dois
banheiros total de 160m2, mais uma dispensa nos fundos com quarto, sala, banheiro, cozinha,
valor de R$ 40.000,00 - aceita apartamento no balneário de Barra Velha e Camboriú .

•. Duas casas no bairro Águas Claras c .18 com sala, cozinha, quarto e banheiro, 50m2, preço de
R$ 7.000,00 - a 28 com sala, copa, cozinha, dois quartos, banheiro, garagem, etc'. R$ 12.000,00
(negociáveis). ,

• Casa de dois pavimentos com parte superior semi-pronta com quartos,' salas, copa, cozinha,
banheiros, localizada defronte ao Líder, acima do nível da rua - R$ 45.000,00 (negociáveis).
• Casa mista na lateral da Rua Francisco Hruscha, com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro,

".,.,..�.í.:.•·,:'.:':' c.oPCa, garagRem, Glavalnhderia C- Rw$ 14k·00hO,00 (negoICdiávdeiS)F' dois ni
.

:
.

asa na ua UI erme . ac er agen, ao a o o orum, com OIS pISOS - parte supenor

11
- I' suíte, 2 quartos, banheiro, sala para computador - parte inferior - sala, anti-sala, cozinha,

s copa, garagem para dois carros, lavanderia, churrasqueira, toda murada - R$ 120.000,00
li (negociáveis). ,

,i

ci
• Casa na Ilha da Figueira, com 6 quartos, 4 banheiros, copa, salas, cozinha, dispensa, varanda,

{ garagem para 3 carros, piscina, lavanderia, com água natural da fonte ou da Samae, toda murada'
- SEMI-MOBILIADA, preço R$ 125.000,00 (negociáveis) 50% em carro ou imóvel,
• Casa na Rua Arduino Pradi, próximo ao Urbano Franzner, com 2 pisos - parte superior - 4

quartos,2 banheiros, sala para sacada - parte inferior" salas, copa, cozinha, lavanderia, garagem
pará 4 carros, dispensa, etc. - R$ 85.000,00 (negociáveis) .

.

í' • Casa na Rua Conrado Riegel - no centro da cidade 'com piscina, quartos, churrasqueiras,
II salas, dispensa, defumador, salão de festas, toda murada - R$ 135.000,00 - aceita-se apartamento.

• Vende-se um engenho com: três lagoas sem peixes, 2 nascentes de água com cachoeira,
alambique novo, tonéis, tinas, vasilhames, pisos com drenagem, motor - '!OHP, forno, tacho em

cobre, galpões, etc. - Área do terreno mais ou menos 10.QOO,00m2 - R$ 30.000,00 - negociável.
. ti

�

Sempre haverá

Natal, enquanto a

�, a esperança e a

paz estiverem em

nossos corações!
São votos da

Vasel

Walter Marquardt, 623 • sala 4
CentroCom.l CarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
• CRECI 1762-J

os

Imobiliária

Fone: (047) 371-0124 - Fax: 372-0266

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

churrasqueira, energia solar, piscina, portões eletrônicos. Terreno de esquina (FRENTE CI

3 RUAS), medindo 888m2, Rua Alexandre Haake, 698 - Bairro Champagnat.

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

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

Aoeita 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 Czetniewiez - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE - Valor R$
55.000,00

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

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

Rua Júlio Tavares de Cunha Mello, 71 - CEP 89251-210 - Jaraguá do Sul - se

VENDE E TROCA

TERRENOS
.• Terreno na lateral da Rua Marina-Frutuoso com 14 x 28 (baldio) - R$ 28.000,00
'. Terreno defronte a Rua José T. Ribeiro com 465,oom2 - R$ 35.000,00 - negociáveis

.

• Terreno na Rua José Pavanello, Ilha da Figueira com 910m2 - De esquina, baldio - R$
35,000,00 - negociáveis.
• Terreno na Rua campo Alegre - Ilha da Figueira - 15 x 30 baldio -_ R$ 18.000,00 - BARBADA
- NEGOCIÁVEIS
• Terreno a 300 metros da Malwee - com 13,50 x 33 baldio - R$ 14.000,00 - negociáveis.
• Terreno na Rua da Duas Rodas com 26,50 de frente - área de 91-0,00m2 - R.$ 70.000,00 -

negociáveis , .

.

• Terreno na Vila Nova próximo a rainha da Paz - com 36 x 412 - R$ 85.000,00 - Aceita-se '

imóveis, materiais de construção -, negocia-se, etc.
• Terreno na Rua João Franzner, bairro São Luiz - frente com asfalto - 14 x 27 baldio - R$
14.000,00 - negociáveis.
• Terrenos no Renascência - próximo ao Rau - com asfalto - baldio - a partir de R$ 15.000.00
- negociáveis - aceita-se carro.

• Chácara no Rio Molha com duas casas, terreno com 15.000m2 com nascente de água - R$
20.000,00 negociáveis.
• Terreno de esquina na Rua João Januário Ayroso, com 612,00m2 - R$ 5.000,00 + 30 parcelas
de R$ 1.000,00

.

• Terreno no Lot. Enke (Barra), com 716,68m2 - R$ 10.000,00 - nego aceita entr. + parcelas.
• Terreno no Lot. Juventus, com 15/25 = 375,00m2 - R$ 12,000,00 nego - R$ 5.000,00 entr +

parcelas.
• Terreno no Lot. Versalhes, na Rua 13 de Maio com 474,58m2 - R$ 15.000,00 - nego
• Terreno no Azaléia (Jguá Esquerdo) com 650,00m2 - R$ 22.000,00 - nego
• 2 terrenos na lat. do Colégio Cristina Marcatto, com 420,00m2 - R$ 30.000,00 - nego
• Terreno na Rua Diedrich Borschers (Czerniewicz), com 42/15 = 630,00m2 - R$ 40.000,00 -.

nego .

• Terreno na Rua Bernardo Dornbusch, (em frente Marisol), com 1.050,00 - R$ 55.000,00 - nego
• Terreno com 40/600 = 24.0Q0,QOm2 na Rua Sergipe (Ilha da Fig.) - R$ 60.000,00 - nego
• Terreno na Rua Ângelo Torinelli, com 30.935,00m2 - R$ 65.000,00 - nego
• Terreno ao lado do Cal. Glardini Lenzi, com 3.000,00m2 - R$ '75.000;00
• Terreno na Rua Rudolfo Hufenuessler (ao lado est. Krause), com 910,00 - R$ 70.000,00 -

nego
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.

espaço para as

cabeças. Só não,
espereque
ofereça omesmo
conforto de um
sedan em viagens
longas, afinal, o
banco de trás é
mais ideal para
crianças.
Odesenhodo

painel também é

atraente, mas
.não tão original.
Na Europa, onde
já existe desde
setembro deste

Compacto,·original eatraente
-

'

A coreana Daweoo, que
importa o sedan Nubira,
substituto do Espero,
promete 'para 1999 a

chegada do seu mais

recente e atraente

produto para entrar de
vez na briga dos
minicarros, que começou
com o Ford Ka e contará
com quase uma dezena
de novos modelos no

próximo ano.

Matiz é o nome do
minicarro coreano, que é
tão original quanto
apelativo:
Esteticamente arrojado,
parece até uma pequena
van (pequenamesmol),
misto com um utilitário, o
que lhe confere um dos
desenhosmais bonitos

neste segmento. O projeto
segue amesma linha dos
demais produtos da
marca, que foram
redefinidos e estão bem
sintonizados com as

tendências atuais. Como
não poderia deixar de ser,
no segmento dos

'

subcompactos, oMatiz é
pequeno podara, mas
espaçoso por dentro,
confortável para até
quatro pessoas, combom

�OSAPEÇASTa�
Ip':;ÇAS USADASI Fones 376-0228

376'-1289

•
• A

, ano, existem tres

versões de
acabamento,com
motor de 51cv,
que o leva a velocidade
máxima de 144 km/h, com
consumomédio de 15,6
kru/L Os opcionais são
muitos, desde teto solar até
-eirbagduplQ. No Brasil
ainda não se sabe quais
serão as versões e a

motorização usadas.
,

Concorrentes do Matiz
terão muitos, como no
VW Lupa, Daihatsu

,

Sirion, Seat Arosa e até o

próprio Fort Ka, este
último, aliás, pequeno por
fora e também por

Moderno e original, 6 Matiz é, um dos
,

mais atraentes representantes do segmento
dos subcompactos. Chega em 1999

dentro. '

Originalmente projetado
para ser carro de jovens,
ou o primeiro carro de
um casalou para donas

'

de casa, ainda não se

sabe qual o público
, específico que atingirá no
Brasil; só sabe-se que é

,para ser o mais barato

possível. Tomara!

USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda.

Cargae
Descarga
·Remoções
em Geral

'�8WMDASTES, 4J

'JARAGUA
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FI AT

Vende-se Fiat i47 CL, ano
86, branco, gasolina,

. motor novo, carro em

bom estado. Trator: 371-
1668 horário comercial.

Vende-se Uno Mille EP, ano
91, por R$ 5.000,00 +
prestocões. Rua Victor

Vilkoski, 289 - Ana Paula II.

Vende-se Fiat Uno, ano
92, cor branca, por

R$ 6.000,OO�
Tratar: 371-5319.

Vende-se Tempra, branco,
ano 94, 8 válvulas,

competle, por
R$ 12.500,OO� ou troco

por carro de menor valor.
Tratar 370- 2540.

Logus GLi 94
Apolo GL 91
Goi Plus 95

..-

Uno EP 4 portas comp. + ar 96
Gol GC '93
Chevette 84
Passai 83
Corsa Wind Okm
Escort Hobby 94
Goi CL 90
Parali 5 m. (remod.) 86
Kadett SL 91
Voyage Sport 93
Chvelte DL 500 92 '

Pick-up LX completa 91
Corsa Wind 96
Fusca 71
'Kombi Furgão 92
Tilan 97
Titan Okm
XLR 125 .97
Today 92

bordö
praia

. azul
azul'
verde
azul
azul
branco
praia
branco

. verde
azul mel.
praia
azul mst.,
azul mel.
branca
azul
azul mel.
vermelha
vermelha
branca
vermelha

gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
·gas.
gas.
gas.
ga.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
R$ 2.100,00
R$ 2.700,00

COMPRA - VENDE - TROCA - FfNANCIA -,Mv 372-3711CARROS NOVOS E USADOS -

Rua Bernardo Dornbusch, nº 330 - Vila Baependi

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS

A1arme'co .

Controle m

R$
a Partir de

85,00

, Linha 'Com ..... '

�anterna
'

. Pleta deS e 'ar'"Cibié) com"
OIS (Arteb/

eletrônica e'. 8glllagem'. cOlocaç-
. grátis ao

CÓDIGO DETRANSITO BRASILEIRO
. Capftuló II - Dos sistema NaciQn�1 de Trânsito

Seção II - Da composição do Sistema Nacional de Trânsito
Art. 15° (continuação)
§ 2° Os membros dos CETRAN e do CONTRADIFE deverão

ser pessoas de reconhecida experiência e!,11 trânsito.

§ 3° O mandato dos membros -do CETRAN e do
CONTRANDIFE é o de dois anos, admitida a recondução.

Art. 16° Junto a cada órgão ou entidade executivos de trânsito
ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recursos
de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo
julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles
impostas.

Parágrafo Único. As JARI regimento próprio, observando o

disposto no incisoVI do art. 12, e apoio administrativ? e financeiro
do órgão ou entidade juntoao qual funcionem.

Desde 1975

Seguros Garcia
CORRETORA
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 90

19 andar - sala 02 - Caixa Postal 197 Fone/Fax: 371-1788

Email.:garcia@netuno.com.br

,Rua pomingos R. da Nova, 483 -

Fon·e: (-047) 371-3504
Jaraguá do Sul - SC

Vidro élétrico
para Gol
2 pIs

R$ 190,00

Equipamentos
de som para
automóveis

Kits de auto

falante
- (cl 4) originais

a pártir de
R$,76,OO
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FORD

Vende-se Ford Ka, ano
98, com 4.000km, vidro,
trava e outros opcionais,
R$ 9.500,00 + 8x de R$
229,00 fixas. Aceita carro

de menor volor. Troter:
370-1680.

Vende-se Fresta, ano 98,
por R$ 5.500,00 + 22x
de R$ 540,00. Tratar:

371-5082.

Vende-se Escort, ano 89,
. super inteiro, por
R$ 5.200,00, aceito

proposta.
Tratar: 371-2241.

VOKSWAGEN

Vende-se Fusco, ano 78,
R$ 1'.500,00, aceita R$
1.000,00' + materiais de
contrução. Tratar: 371-

4083.

Vende-se Voycige, ano
82, cinza, perfeito estado,
por R$ 3.200,00. Tratar:

370-4749.

Vende-se Fusco, ano 72,
motor 1 :500. Tratar: 985-

5992.

CHEVROLET

Vende-se Corsa Wind,
ano 94, R$ 3.800,00 +

. financiamento. Tratar:
372-2373 com Denis.

DIVERSOS

Vendo som para carro

com CD Pioneer com
controle, 2 módulos, 4

6990, 2 sub, 12
polegadas, Pioneer modelo'
novo + fiação, tudo por R$
850,00. Tratar: 372-2373

comDenis.

I

.

..

� . I
UM NOVO CONCEITO EM VEIçuLOS USADOS!
Ka

.
98/99 preta gas.

Fiesta CLX 16v 96/96 laranja gas.
Fiesta 95/95 branca gas.
Escort 1.8i L 94/94 vermelha gas.
RoyalIe GL 92/f;l3 prata álc.
Versailles 2.0 guia 91/92 azul gas.
Verona LX 91/91 azul, gas.
Escort XR3 90/90 vermelha .gas.
Escort GL 89/90 dourada

. gas.
F-1000 S 89/89 prata diesel
Ecort GL 85/86 marrom gas.
Selina " L ' 83/83 azul 'álc.
Del Rey 83/83 dourada álc.
Corcelll 80/81' azul gas.
Pick-up Corsa GL 95/96 branca gas.
Kadett GL 94/95 vermelha: álc.
Monza SUE 2.0 89/90 azul álc.
Chevette SUE 1.6 88/9b prata álc.
Chevette 84/84 vermelha álc,
Chevette SL 80/80 vermelha qas.
Chevette hatch SL 80/80 dourada . gas.
Goi CL 1.6 Mi 97/97 branca gas.
Saveiro CL 1.8' 93/93 vermelha gas.
Gol 85/85 branca álc.

Voyage Plus 83/84 cinza
. gas.

Passat surf 79/79 cinza gas.
Fusca 1300 76/76 bege gas.
Uno Mille SX 97/97 branca gas.

.

Uno Mille ie 96/96 verde gas.
Pick-up Fiorino 1.0 95/95 branca gas.
Uno Mille 91/91 bege gas.

'

� CARROS NOVOS E USADOS

� Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do Rio Molha - Fone: 370-8484/370-7166

PEDALANDO GOSTOSO
TUDO PARA SUA MOTO,'BICICLETA OU

,CICLOMOTOR, PINTURAS E SERViÇOS EM GERAL
O melhor preço. Venha e confira!

Fone: (047) 371-4322
Rua Venâncio da Silva Porto, nº 277
Próximo a Weg 1 - Jaraguá do Sul - sc

!Rl (fJ)!J[J!1L!(fJ}

vermelha
azul
branco
bordo
verde
prata
verde
azul
prata
azul

,

prata
azul
cinza
branco
azul
preto.
azul
prata
champagne

, verde
verde
branco
verde
prata
azul

g]
g] -

%
95
94
94
94
94
93
93
92
92
92
92
91
91
9l
91
89
89
88
88
88
86
83

95
94
83

C A R R O
Corsa super
Fiorino Trekking
RangerSTX
Corsa Wind
GollOOO
Escort cl rodas de liga leve
GollOOO
Escort hobby
Tempra
Escort L
GoI CL
Tempra 4 portas
GolGTi
Gol CL com rodas deIiga
Kadett
EscortGL
Monza 4 portas completo
Apolo GL com ar

GoI CL
Prêmio CS 4 portas
Parati GL
GolCL 1.8
Elba
F-lOOO
F-IOOO
M ,O TOS
Suzuki Intruder 800
Today
ML

vermelha
azul
vermelha

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

AUTOMECÂNICA LATOARIA PINTURA
/.

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

Atendemos linha geral:

'..-.®C:I gDmO·
"'''MII�,.AA, I

1Jedta'����'
Telefone: (047) 376-0251

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

eç�-jl"AIME·MOTOS
-----=���-�

PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS

Fone·: 370�0676

..................�.

�l

-
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- Tradicionais
Várias composições à suaescolha

.Esp,eciais Personalizadas
.' Você monta suaprópria cesta

WaltérMarquardt - Bernardo Oornbush - Epitócio Pessoa

Cestas,
<LeNataZ

. ..

M A�..�m/me�
NOVIDADES

Shazan,digo,Sharan
Sharan é a recém-lançada van da Volkswagen no
mercado europeu e que deve chegar ao Brasil em
1999. Na Europa conta com duas motorizações: 1.9
Turbodiesel e 1.8 20v Turbo, com três versões de
acabamento: Confortline (simples), Highline

(luxuosa) e Trendline (esportiva).
A Volks traz ainda o novo Fusca, com motor 2.0 e

também o Volksvan, um furgão de pequeno porte
baseado no Polo, do mesmo tamanho do Fiat Fiorino.

Visual 'moderno e luxo de sobra na van VW

Huundai Sonata
Estava mais que na hora de a Hyundai mudar o

visual do seu sedan de grande porte. O novo modelo
difere totalmente do antigo. É atraente e charrnoso,

com detalhes que lhe deixam com ar esportivo. Passa
a contar com bancos de couro, freios ABS e airbag

duplo na lista de equipamentos.

Novo Sonata traz mois beleza e sofisticação.

-

Muitas opções de .

presentespara seu Natal
• Champagnes

_

.Panetones
,
.Licores

.-Choco/ates
• Cartões de Nata/ com CD

Equipada e funcional

Desenho elegante e muito conforto na novo Xsara Break 1.6 16V

Lançada anopassado na
,

Europa, chega ao Brasil a
versão familiar doCitroén
Xsara, batizada de Break.
A perua destaca-se pelo
desenho elegante, com

.
linhas bem definidas,
Assim como no carro que
lhe deu origem, na Break
foi levado bastante em
conta a segurança passiva,
que conta com barras de

proteção laterais, nas
colunas e teto, eirbag
duplo, freios ABS e

suspensão tão segura
quanto confortável, o que'
já é comum nos carros

Citroén, e que garante
ótima estabilidade em

qualquer situação.
O acesso ao banco traseiro
é facilitado pelo ângulo de

,

abertura das portas, com
ótimo espaço paraos

passageiros. Para o
motorista, existe

. regulagem do banco e
também da coluna de

direção em altura e
-

profundidade. No porta-
.! malas uma boa surpresa:

517-litros de capacidade .

Estão disponíveis duas
vers.ões de acabamento:
Exclusive e GLS, ambas
com motor 1.616V.

AGF BRASil SEGUROS
. .

Excelente momento para falarmos da proteção AGF Brasil Seguros

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Girassol 371-7931
Rua Antonio C. Ferreira 197

/' CRECI 1741-J
IMOYEIS COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

.

'/ Imóvel Area m' Qtos Sul Gar Bairro EndereçolPonto Ref. PreçoR$ Informações Gerais
'\

Sobrado 3.00 4 I 2 Centro R. Conrado Riegel, 127 120.000 Negociáveis
Sobrado 303 3 I 2 Guaramirim R. Pedro Graf (Rausisse) 75.000 'Parcela -aceita carro
Casa 160 3 I 2 João Pessoa R. Fritz Ster. 178 55.000 Negociáveis
Casa 90 '2 I - Schroeder R. Valentin Zoz 35.000 Negociáveis
Casa 140 4 - 2 Rio Molha Estrada Ribeirão Molha 26.500 Parcela
Casa Alven. 120 3 - I Barra R. Concórdia. 82 38.000 Aceita terreno/parcelar
Casa Alven. 190 3 I I Schroeder R. Princesa Isabel. 547 65.000 Terreno 6.562m' - negocia
Casa Alven. 150 3 I 2 Centro R. Jorge Lacerda, 293 80.000 Aceita contra-proposta
Casa Alven. 115 3 - I Charnpagnat R. Irmão Magno. s/n° 65.000 Aceita apartamento e carro

Casa Alven. 60 2 - I Schroeder Rio Erna.t Malhas Cayman) 25.000 Negociáveis
Casa Alven. 90 :3 - I Lenzi Rua 423 próx. Giardini 35.000 Negociáveis
Casa Alven. 150 3 - I Lenzi Rua Antonio Ayroso, 67.2 55.000 Negociáveis
Galpão 144 - - Nereu Rua Lino Piazera 25.000 Negociáveis

Apto. Pronto 273 3 I 2 Centro Ed. Athenas - 4° andar nO.ooe Quitado - Todo' mobiliado
Apto. Pronto 96 3 - I Amizade Res. Amizade - I o andar 38.500 Quitado - COZo Embutida
Apto. Pronto 96 3 - I Amizade Res. Amizade - 3° andar 17.000 Assumir - CEF - aceita carro até R$ 15.000.00
Apto. Pronto 151 3 - Centro Ed. Menegotti - 7° andar 45.000 Quitado
Apto. Pronto ·11 O i 2 I I Baépendi Res. Bartel - Conremplado 18.000 + 1.06 cub plmês (74X)
Apto. Pronto 147 3 - I Baependi Ed. Cristina - 2° andar 55.000 Troca por casa

Lote 480 15.0 x 32,0 Barra Rua Luiz Satler 16.000 Negociáveis I Parcelado
Lote 450 15,0 x 30.0 São Luiz Rua Arduino Pradi 11.000 Negociáveis
Lote 350 14.0 x 25,0 Nereu Ramos LaI. Zanghelini 6.000 Negociáveis I 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 2 I .600 Negociáveis
Lote 702 18.0 x 39,0 Versalhes Rua Roberto Ziemarm (esq.) 35.000 Negociáveis
Lote 828 30,0 x 28,0 Vila Nova Rua do Breithaupt (Fórum) 85.000 Negociáveis / Parcelado
Lote 720 15,0 x 48,0 Schroeder 'Rua Valentin Zoz 8.000 Entrada de R$ 2.500.00 + 36 x R$ 250.00
Lote' 900 30,0 x 30.0 Schroeder Rua Blumenau 19.000 Negociáveis ,

Lote 466 18,0 x 23.5 Vila Lenzi Rua 360 - Piermann 10.000 Negociáveis
Lote 867 17,0 x 51.0 Nereu Ramos Rua André Voltolini 12.000 Negociáveis I Parcelado
Lote CornI. 514 20,0 x 25,0 Jguá. Esquerdo Rua João Januário Ayroso (Urbanpl17.000 Lote Comercial com 2 tremes
Terreno 2259 40,0 x 56,0 Centro Próx. Recreativa Marisol 5:5.000 Negociáveis / Parcelado
Terreno 3366 66.0 x 51,0 Centro Próx. ao Breithaupt (Mal. Constr.) 200.00e Negociáveis / Parcelado
Terreno 2500 50,0 x 50,0' Centro Próx. Hospital do Morro 75.000 Negociáveis / Parcelado

. Terreno. 3700 43,3 x 30,0 Centro Morro dos Irmãos Maristas 180.000 Com casa mista / Negocia
Terreno 10500 50,0 x 210,0 Nereu Após Nereu - BR-280 8.500 Negociáveis
Terreno 8000 61,0 x 131.0 Nereu Próx. Arroz Zanghelini 35.000 Aceita parcelar
Terreno 9000 65,0 x 138.0 Figueira Próx. Elite Móveis (fábrica) 35.000 Troca p/ imóvel maior valor
Loteamento 465 15,0 x 31,0 Figueira Residencial Piàzera I 8.000 Enl. 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 3<1.5 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 Várias tamanhos Barra Residencial Satlér D.i versos 30% emrada - Saldo 36 x

Chácara 12600 63 x 200.0 Santa Luzia Rua Hermínio Nicolini - 760 25.000 C�ntro Sta. Luzia (parcela)
• - - j

:--._VOCE QUER CONSTRUIR E NAO TEM TEMPO PARA ADMINISTRAR A OBRA ??? ENTAO PROCURE-NOS HOJE MESMO!!! ./

Este é o novo telefone
'j

comercial da Gráfica e

Editora CP e Jornal

CORREIO DO POVO

370·8649

I
I
I
I
I

- Apto. 1 quarto cl garagem - Ed. Itália Lat. Reinoldo Rau - R$ 220;00
- Apto. cl suíte + 2 dorms mobiliado, cl dep. emprego - Ed. Carvalho - R$ 880,00
- Apto, cl suíte + 2 dorms - Ed. Dona Alzirà, lat. Barão Rio Branco - R$ 440,00'
- 'Aptos. 3 dorrns. Ed. Doná Alzira, lat. Barão do' Rio Branco/centro - R$ 370,00
- Apto. 2 dorms., Rua Frederico Todt, 735 - Amizade - R$ 220,00
- Apto 2 dorms, sala, cozo bwe, lav., garagem - Ed. Húngaro - R$ 290,00
- 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
- Apto. 2 qtos, sala, coz, lav. garagem - R. Loure.nço Kanzler - Vila Lenzi - R$ 330,00
- Apto. 2 dorm. cl garagem - Ed. Itália - Centro - R$ 300,00 _.

- Apto. 2 dorm. c/ garagem - Rua Bernardo Dornbusch - Vita Lalau - R$ 250,00
- Casa de madeira 3 quartos cl garagem .- Rua Amabili Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00
- Sala cornI. cl 90,00m2 na Marechal Deodoro (ao lado Bavária) - R$ 550,00
- Sala comi.' cl 50,00m2 Rua Clemente Baratto, 4'5 - Centro - R$ 300,00
- Sala cornl. cl 400,OOm2 Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 1.500,00
- Sala comI. cl 80,00m2 Rua Eleonora S. Pradi, 125 - R$ 250,00
- Sala comI. cl 112m2 Rua 25 de Julho, 778 - R$ 250,00
- Sala cornl. e/60,00m2 • Rua João Januário AyrQso, 1747 - R$ 335,00
- Sala cornl. cl 50,OOm2 próx. Panificadora Bavária/Marechal - R$ 250,00
- TEMOS OUTRAS OPÇÕES - CONSULTE-NOS

.

DESEJAMOS A TODOS OS CLIENTES E AMIGOS FELIZ NATAL E 'PRÓPERO 1999

INFORMAMOS QUE ESTAREMOS EM FÉRIAS DE. 18/12/98 A 10/01/99

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

--�--------------- -

VILSON
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI 4936

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

morgos produzíndo.localtzação privilegiada. Preço à combinar.

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

Terreno, ótimo padrão, com 70.9m2 no Loteamento Joaquim
Giralla, próx. Pasta Km 7 - R$17.000,OO! .

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

Apartamento semi acabado com 113m2, um quarto + uma

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

Apartamento no EdifíCio Schiochet, com 152m2, 2 quartos,
suíte e demais dependências. 9º andar - R$ 30.000,00 +

financiamento, 8 anos - Banco Itaú.

AGORA EM NOVO ENDEREÇO
Rúa CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1207

.Jaraguá do Sul - SC - FONE: 371-2357

, AI'ART';\MENTOS

I'APTO.
L'OIll1661ll2. gi.lragclll.lllóvei� imhutidos. duas sacadas

hidro.,ni.lssagcm.1
. Edifício Carv .. II�), -' R$ 11111,1100,011

CASAS .

CASA DE ALV. com 7)11l2 Loteamento Ouro Verde - Aceita-se Cana Je

Credito· R$ :QJ)(XUX)
_ '.

CASA DE ALV. C<lm951l1' Loteamento Fredolino Martins . Lote n"O·+.1 e2x
1<$ 155.(X) + RS 22.(XXUX)

.

.

I ��)i;K�:.'�;;,,��::;, ,:�;;,::,.�;;;�;�;,�:;;;,�;;,;�:,,;";;;;�:,;�, ,:: Il'ieUl!ira . R$ I �.OIKl.()()

CÀSA ALV. c! 50m'· Consuuuino l'r.uli II"OM (2(lxR$ l70JX))· RS 12.mO.m
CASA MISTA c/65m' I.,;teamento Ouro Verde. Lote n" X6· (26xRS 195.(11))
.1<$ 12.(XX1.(lO .

CASA MADEIRA cl 42m'· OUI:O Vel'de n" 74 (40xR$170.00) 1<$ i50m.OO

I
CASA ALV com 70m' - I erreno cl '7S.00m' An" P"ul" IV Lore n° 0:'.7· RS

I
19000 oo

,.. CHÁCARA
TERI<ENO com 80 OOOm' ,10 lado u" lgrcju Nossa Senhora do ROS,lllO 'O'7e

Plano o resto é acidentado . RS ÓO (XX).OO t

TERRENO
TERR'ENO de esquina com 96001' - Edificado com casa de alvenaria + 90m'

I
Rua João J. Ayroso· RS 111).01Xl.Oi) '. .

ITEI<RENO com 1 .. '40m' . Rua Amazonas - Centro - Próximo. a Sc,,,· . RS

100.(KlO.OO .

TERRENO com 15 x 27.5Óm Lotenmemo Behling R$ 2.2.0(K).OO
TERRENO com 560m' . lote n" 8 Loteamento Camposampiero assumir (41 x

1<$ 3:15.(0) + R$ 7.000.00
TERRENO com S.:180m' - próximo a Ferj - Vila Rnu- RS 60.000.00

.

TERRENO com 560m' Loteamento Camposarnpiero (Entrada e Saldo em

50,)· RS 19JX)O.OO

I
TERRENO com :13601' . Lotenmemo Ouro Verde (entrada e saldo em 'iOx)

'1
1<$ 10.000.00
TERRENO com :122m' Loteamento São Cristóvão (entrada + salde em 25x)
- R$ 10.000.00

.

.

TERRENO com 800m'

Loteament.o Flamboyat (entrada
e saldo em Sax)· RS

30.000.00
TERRENOcom 651 m' - Lote n0091 do Loteamento Ana Paula- R$ 12.üOO.OO
Laie n" 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini + casa (meia água) saldo de i\8x

.

de RS 160.00 + R$ 5.600.00 '

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

180,00 + saldo de RS 3.500.00 .

Laie n? 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir47 parc. de R$ ISO.OO)
R$ 1.500.00
Lote nO 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180.00)
R$ 3.500.00
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NIEGÓCIO DE OCASIÃO

Excelente sobrado à 70 metros da praia
Valor R$ 35.000,00 - aceito carro no negócio.

'-

Tratar nos fones:

(047) 372-0665 - 975-2187 ou 443-1015

CRECI001367;.J

CASAS DE ALVENARIA
GÔd. 1004 - R. ANTÔNIO TOBIAS - 235m' - Suite + 2 quartos - R$ 70.000,00
GÔd. 1007 - R. HELEODORO BORGES - 300m' - Suite + 2 quartos - R$·140.000,00
GÔd. 1013 - R. VERDI F. LENZI -; 325m' - 3 suites - R$ 230.000,00
GÔd. 1017 - R. FLORIANÔPOLIS - 180m' - 4 qtos - R$·77.000,00
GÔd. 1018 - R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA - 386m' - Suite + 3 qtos - R$ 365.000,00
GÔd .. 1019 - R. ANGELO SCHIOCHET - 300m'- Terreno ci 1.500m' - Suite + 2 qtos - R$ 265.000,00
GÔd. 1091 - BAEPENDI'- 420m' - 2 suites - 3 quartos - R$ 200:000,00
GÔd. 1093 - BAEPENDI - 140m' - 3 qtos - R$ 70:000,00
GÔd. 111.6 - BARRA - 192m' - 3 qtos - R$ 125.000,00
GÔd. 1118 - BARRA - 150m' - Suite ... 2 qtos - R$ 86.000,00
C;Ôd. 1119 - BARRA - 220m' - 2 lotes -. Suite + 2 qtos - R$ 128.000.0q
GÔd. 1120 - BARRA - 218m' - Suite + � qtos - R$ 115.000,00
GÔd. 1196 - FIGUEIRA - 92m' - 3 qtos - R$ 10.000.00 + finanos-
Çód. 1211 - JGuÁ ESQUERDO - 91m' - 3 qtos - R$ 44.500,00
Côd. 1212 - JGuÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 45.000:00
GÔd. 1214 - R. JOSÉ EMMENDOERFER - 230m' - Suite + 2 qtos - R$ 95.000,00
GÔd. 1251 - R. JOÃO PLANINSCHECK - 300m' - Suite + 2 qtos - R$ 180.000,00
Cód. 1314 - VILA LENZI- 125m' - 3 qtos - R$ 42.000,00
Côd.·1315 - VILA LENZI' 70m' - 3 qtos - R$ 25.000,00
GÔd. 1353 - VILA NOVA - 140m' - Suite + 1 qto, cl piscina - R$ 70.000,00
GÔd. 1355 - VILA NOVA - 180m'· Terreno cl 1628m' - R$ 155.000,00

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

TERRENOS
Côd. 2005 - R. PROCÓPIO GOMES - 780m' - R$ 90.000,00
Côd. 2006 - R. CENTENÁRIO - Centro - R$ 525m' - R$ 33.000,00
GÔd. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO - 1 020m' - R$ 60.000,00
GÔd. 2009 - R. PROC. GOMES 1262m' - R$ 220.000,00
GÔd. 2097 - BAEPENDI - 1018m' - R$ 130.000,00
Cód: 2112 - BARRA.- 330m' - R$ 12.500,00
GÔd. 2113 - BARRA - 364m' - R$ 10.000,00
GÔd. 2114 - RES. PAPP - 430m' - R$ 18.500,00

.

GÔd. 211'6 - LOT. OURO VERDE - 329m' - R$ 8.500,00
Côd. 2176'- CZERNIEWICZ - 375m' - R$ 15.000,00
GÔd. 2191 - FIGUEIRA - 307m' - R$ 7.000,00
GÔd. 2212 - JGU'Á ESQUERDO - 434m'- R$ 11.000:00
GÔd. 2213 - AZALÉIA - 721m' - R$ 17.000,00 + parcelas
GÔd. 2271 - VILA MABA - 496m' - R$ 15.000,00
GÔd. 2291 - VILA LALAU - 600m' - R$ 35.000,00
GÔd. 2351 - VILA NOVA - 5.184m' - R$ 130.000,00
Cód, 2353 - VILA NOVA - 487m' - R$ 35.000,00
Cód, 2373 - VI.LA RAU - 360m' - R$ 13.000,00
Cód. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 445m' - R$ 30.000,00
GÔd. 2981 - GMIRIM - Lateral28 de Agosto - !120m' - R$ 15.000.00
GÔd. 2982,- SC 413 - 50.000.00 - R$ 40.000.00

,

SALAS COME.RCIAIS
Cód, 4002 - ED. FLORENÇA - 80m' - R$ 65.000,00
Cód. 4004 - MARKET PLACE - 44m' - R$ 46.000,00
Côd. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00
Cód. 4010 - CENTRO MÉD. ODONT. - 49m' - R$ 32.000,00 .

Cód, 4012 - ED. CHIODINf - 36m' - R$ 13.000,00
Cód. 4013 - ED. CH IOD IN I - 85m' - R$ 30.000,00

APARTAMENTOS
GÔd. 3004 - ED. CARLOS SPÉZIA - 3qtos - R$ 53.000,00
Côd. 3009 - ED .. CAETANO CHIODINI - 2 qtos - R$ 30.000,00
Côd. 3011 - ED. FLORENÇA< 2 qtos - R$ 50.000,00
C6d .•�016 - ED. CRIS'fIANE MdNIQUE - Suite + 2 qtos - R$ 65.060.00
C6d. 3021 - ED. ISABELA - Suite + 2 qtos - R$ 75.000,00
G6d. 3023 - ED. NOVO MILÊNIO - Centro (em construção) - Suite + 2 qtos 96 CUBs (parcelados)
+ acabamento final
G6d. 3093 - RES. BARTEL - Suite + 2 qtos - R$ 18.000,00,+ parcelas
Çôd. 3252 - ED. HORTÊNCIA - 3 qtos - R$ 55.000,00
Cód. 3071 - AMIZ�DE - 3 qtos - R$ 20.000,00 + financ.

'LOCAÇÃO
C6d. 607, CASA ALIt. - 1 qto - Vila LeAzj - RS 150,00
Cód. 610 - CASA ALV. (Ideal pl fins comerciais) - R. Henrique Piazera - R$ 800.00
C6d. 635 - QU1T1NE;TES - Ed. Marquardt - a partir de R$ 16Q,00
C6d. 639 - APTO. 2 qtos - Ed. Caetano Chiodini - R$ 300;00
G6d. '640 - APTO 1 qto - Fundos WEG 11 - R$ 230,00
C6d. 646 .. APTO. 1 qto - Ed. Etalan 11 - fl$ 280.00

Vende-se CD
It
Pionner Mod. 513 -

.

com, controle e

frente.destacável, 2
auto falantes 6989.
Valor R$ 250,00.

I' Tratar pelo telefone
376�0248

II

Vende-sf duas casas de

alvenaria (novas). Uma com

140m2 e a outra com 450m2•
Valor R$ 98.000,00.

j.

Contato 371-9358.

- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁRIO MÉDICO
- LAUDAS I'(RSONAUZADAS
- PASTAS

Gráfica e·

Editora
CP Ltda.

- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS
-'BLOCOS DE RASCUNHO PERSC1NAUZADOS
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS. PÚBUCOS
- UII,ROS. REVISTAS. GIBIS, PANFLETOS
- JORNAIS PERIÓDfCOS
- FOTOUTOS
- COMPOSiÇÃO A LASER'
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

Rua Walter

Marquardt, 1180
Barra do Rio Molha

Jaraguá do Sul - SC
Fone: 370-7919

R$ 250,00
II

Aluga-se' galpão 100m2 em terreno de

600m2próprio para transportadora ou
pequena empresa, localizado ne

. ,

Rua 25 de Julho, próximo a ponte do Beira
Rio. Tratar fone 372;. 1498 ou 370-1000

II

II
Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança "

I' EDITAL DE CONVOCAÇÃO
II

Assembléia Geral Ordinária
A Diretoria da Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança em'

conformidade com os seus Estatutos, convoca os seus sócios

para a Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 20

de dezembro de i998, às 9:30 horas em primeira convocação e

às 10:00 horas em segunda convocação com qualquer número
de sócios em sua sede própria em Rio Cerro II, para tratarem da

.

seguinte ordem do dia:
10 - Leitura da Ata anterior;
2°'_ Prestação de contas referente o ano de 1998;
3° - Eleição nova Diretoriapara o ano de 1999; r

4° - Assuntos diversos de interesse dos associados.

Obs.: As Sócias. (mulheres) estão sendo convocadas às 8:30

horas.

Jaraguá.do Sul, 04 de Dezembrode 1998.

Ivani Schwanz

( Presidente

CHiOive
CRECI612-J

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

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

'

Venha conferir de perto a facilidade para adquirir um imóvel.

Rua Barão do Rio Branco, 221
Fone: (047) 372-15Ó2 - 372-1594

Fone/Fax: (047) 372-1666
Jara$luá do Sul - SC

--
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REALIZACÕES
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HUMANA URGENTE

Ecônomo

(com empresa própria)

A HUMANA URGENTE
ABRE SUA la FRANQUIA

DEIXE COM A HUMANA A TAREFA
DE R-=CRUTAR/SELECIONAR
'PESSOAL QUALIFICADO EM·

ÉPOCAS DE GRANDE PRODUÇÃO!

LISTA DE VAGAS

Encanador Hidráulico

(com experiência)

A. PERFECT ASSOCIADOS
RECURSOS HUMANOS LTDA, com

sede na cidade de Curitiba / PR,
adquiriu a Franquia da HUMANA
URGENTE.'

.

A Franquia consiste na prestação de

serviços da contratação de Efetivos e

Temporários, com abrangência num

primeiro momento, nas cidades de
! Curitiba e São José dos Pinhais.
I Y' .'

! A· HUMANA URGENTE dedica esta

I Conquista. a todos os seus

, colaboradores, clientes e

fornecedores, que nesses 5 anos de

existência, acreditaram' na empresa,
proporCionando este crescimento;

Auxiliar de Cozinha,

CostureiraMáquina Cobertura

Laminador de Fibras de Vidro

MAIS DUAS BOAS OPÇÕES
DA HUMANA PARA SUA

EMPRESA:

MEDICINA'DO TRABALHO =

terceirizar ou 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 saude 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.éom.br

A HUMANA É PARTE DE SUA EMPRESA!

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



venda e toeação
para telnporada

Barra Velha - SC ' ss ,

ALUGUEL
DE TRAJES
FONE: 372-3349

RUA EXP. ANTON,IO CARLOS FERREIRA, 184

PROCLAMAS DE CASAMENTO'
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°Distrito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina" faz saber que compareceram neste Cartório exibindo seus

documentos pela lei, a firn de se habilitarem para casar os seguintes:

EDITAL N° 21.993 de 09-12-1998

Cópia recebida do cartório de Massaranduba - SC
FELIPE DA SILVA E AMABILES BESEN

Ele, brasileiro, solteiro, almoxarife, natural de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
José Theodoro Ribeiro, lote 78, Ilha da Figueira, nesta cidade, filho de Valdemiro da Silva e

lnez Golinski da Silva. .

Ela: brasileira, solteira, volante, natural de Massaranduba, neste Estado, domiciliada e residente
em Massarandubinha, em Massaranduba, neste Estado, filha de José Besen e Paula Schmid
Besen.

EDITAL N° 21.998 de 15-12-1998
, .

EDENILSON KICKHOEFEL.E ROSANA VOIGT

Ele, brasileiro, solteiro, servente, natural de Jaraguã do Sul, domiciliado e residente em Rio da
Luz I, nesta cidade, filho de Reino Kickhoefel e Gerda Kickhoefel.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Rio dos Cedros, n�ste Estado, domiciliada e residente
na Rua Testo Alto, 9.364, Pomerode, neste Estado, filha de Victor Voigt e Rosita Voigt.

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA
Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável pelos
Títulos abaixo relacionados, que os mesmos se acham neste ofício de Protestos para ser

PROTESTADOS no prazo da Lei se não forem pagos.
.

Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao apresentar
declaração de resposta por escrito.

"
. . ,

ESP. DP. 13/043981/B - VENCIMENTO 02/07/98 - VALOR: R$ 498,00
ESP. DP. 13/043302/B -t VENCIMENTO 24/06/98 - VALOR: R$ 359,00
ESP. DP. 13/043981/A - VENCIMENTO 18/06/98 - VALOR: R$ 498,60

DEVEDOR: AGROPEC. KRUGER'- CEUTA B. SCHWIKOWSKI
DOCTO:' CGC/MF. 01.931.25010001-08

'

CREDOR: BUSCHLE & LEPPER S.A.
'

.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nr: 7.661/45 - Art, LO, e

Provimento 16/93 da CGJSc.

JD/Jaraguá do Sul, 17 de dezembro de 1998.,

ILTON HOFFMANN
Tabelião Designado

DECLARAÇÃO
Declaramos para os devidos fins e a quem interessar: possa, que o nosso cliente

, Relojoaria Adolar Ltda., situada à Rua Gerônimo Corrêa, 199 - Gúaramirim/SC - e

. inscrita sob CGC N° 95.80 1.304/000 1-64 efetuou pagamento das duplicatas relacionadas
'com os devidos bloquetos bancários no caixa do Banco Bradeseo S.A., de
Guaramirim, e o mesmo enviou-as para cartório indevidamente.

Dupl. nO'024606 - Vene, 18.11.98 - R$ 141,45
Dupl. n" 024696 - Vene, 19.11.98 - R$ 141,38
Informamos que o mesmo é nosso cliente há mais de 5 anos e não temos nada que o

desabone.
Joinville (sq, 18 de Dezembro de 1998
INDÚSTRIAS VITÓRIA LTDA.

I Av. Santa Catarma, 31'1 Centrol

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

forma da Lei - etc.

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

AGC Eletro Eletrônica Ltda. - R. Presidente Epitácio Pessoa - Nesta;

Anodiplac Plaq Anodizadas Ltda. - R. Francisco Hruschka, 897 - Nesta;
Atled Ind. Com. de Malhas Ltda. - R. 742 - Lot. Jd Francisco LT 161 - Nesta.-
Celso Farias - R. E, s/n°, - Nesta cidade;

,

Cimenorte Art. de Cimento Ltda. c R. Manoel Francisco da Costa, sIn° - Nesta;
Cirnenorte Artefatos de Cimento Ltda. - R. Manoel Francisco-da Costa, sIn° - Nesta;
Clínica São JoséLtda. - R. Reinoldo Rau, 541 - Nesta;

Darpe Ind. Com. de Malhas Ltda. - R. Antonio Machado, 126 - Nesta:
Dirson Mario Maass e/ou Eliane de Fátima Alves Maass - Nesta;
Disfio Indústria e Comércio Ltda. - R. Pastor Ferdinando Schluenzen, 119 - Nesta;
Etima Etiquetas Ltda. - R. Bernardo Dornbusch, 2355 - Nesta;

,

Everaldo Sérgio Athanazio Wanderley - R. Alberto Picolli, 553 - Nesta;

Expresso Joinville Ltda. - R. Procópio Gomes, 382 - Nesta;
Expresso Ungido Ltda, - R. Girardi Luis Lenzi. 95 - Nesta;
Guido A Calomeno - BR-116 - Km 167 - Nesta;
João Marcos Ropelato - R. Padre Germano Lux, 900, Isabel - Corupá - SC;
José Chiarotto - R. Exp. Gumercindo da Silva, 17, apto. 42 - Nesta;
José Flor - R. Marcelino Zanella, s/n° - Nesta;
José Seil - ME - Estrada Isabel, sIn° - Corupá - SC;·
José Seil - ME - Estrada Isabel, s/n° - Corupá - SC;
Jundir Daufenbach - R. João Bertoli - Nesta;
Lojade Móveis Coloniais Tanquelal Loja Mov. CoI. Tanqu. - R. MarechalCastelo Branco, 252· Schroeder
-SC;
LZ Negri Repres. Coms. Ltda. - R. Oli�io Domingos Brugnago, 238 - Nesta;
Maricelia Macedo Carvalho Berthelsen - Estrada Felipe Schmidt - Corupä - Sç;
Mar-zé Informática Ltda. - R. Guilherme Hereing, 70 - Ed. Erica, sala 2 - Nesta;
MCI - Medeiros Com. Mat. Const. Ltda. - R. Tuiuti, 605 - Nesta;
Móveis e Esquadrias Rio Cerro Ltda. - R. Rio Cerro II - Nesta;
Nyalla Com. de Importados Ltda. - Av. Getúlio vargas, 896 - Nesta;
P&B Lajes Pré-Mold. e Art. ,- R. Guilherme Melchert, s/_n° - Corupá - SC;

.

Reinaldo Osorio Farias - R. A, n° 770 - Jaraguá Esquerdo - Nesta;
Renova Ind. Bebidas Ltda. - R. Leopoldo Ribeiro, 81 - Schroeder - SC;
Renova Indústria de Bebidas - R. Leodato Ribeiro - Schroeder - SC;
RJ Montagem ..e Industriais Ltda, - R. Erwino Menegotti, 944 - fundos - Nesta;
Roberto Carlos David Travassos - R. 768, sIn° - Nesta;
Scimidt Produtos Alimentares L. - R. Fis. Verdi Francisco Lenzi - Nesta;
Sonia Maria de Assis'- BR-280 - Km 70 - C Q Sabe - Estrada Nova - Nesta;
Teltron Celular Telecoms. e Inform -.Ltda. - R. CeI. Procópio G. Oliveira, 680 - Nesta;
TJ Montagens Industriais Ltda. - ME - R. Paraíba, 159 - Nesta;

, Vanderlei Schmeier - ME - R. Tiradentes, sIn° - Schroeder - SC;
Veneccia Malhas de José C. Vicente - R. 535 - Nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio dó presente Edital, para que os mesmos compareçam neste Tabelionato na RUa: Arthur Müller,
n° 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob a pena de

serem os referidos protestadosna forma da Lei, etc ..

JD/Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 1998.

IIton Hoffmann
Tabelião Designado

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNClA
Pelo. presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber ao responsável pelo(s)
Título(s) abaixo relacionadoís), que o(s) mesmo(s) se achaún) neste ofício de Pr�testos para
ser(em) PROTESTADO(S) no prazo da Lei se não forrem) pago(s).

'

Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a sustação de protesto ao apresentar
declaração de resposta por escrito.

ESP. DP, 001 - VENCIMENTO 26-06-98 - VALOR: R$ 5.839,80

DEVEDOR: WAVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MALHAS LTDA.

DOCTO: CGCIMF. 00.569.872/0001-75

CREDOR: TEXT,ILFIO MALHAS LTDA.

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto Lei nr. 7.661/45 - Art. 10, e
Provimento 16/93 da CGJSC.

JD/Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 1998 ..
ILTON HOFFMANN
Tabelião Designado

S·-.(047) 457-6272
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sustadores índices de desemprego e

uinadas constantes de empresas

bjetivando redução de custos, certos

bonitinhos" se acham no direito de

umentar seus salários sem nenhum

ritério, mesmo com a total desaprovação
e mi lhões de brasi lei ros. Que graci nhas!
orno diz o jornalista Boris Casoy, um
verdadeiro tapa na cara de todos nós",

••••••• .;. •. C, I 1'1
VIDA DE INSETO JOINVILLE

Casamento de enormes cifras, entre uma tal

Galisteu e um certo abonado Justus. ocorrido há

poucos dias, com ampla e desnecessária

cobertura de alguns programas de TV, mostrou
o quanto é lindo "o am� verdadeiro", Aquele
do tipo sem outros inreresses. Hurn.i.serál?

E 1'1\ Ja\ ..
•

- Direção: John Lasserer, c.s.c. Cilw MII�/!t'r /: Vida de Inseto •
.

- Gênero: Comédia/Animação' por Computador. (dublado/censura livre ). •
Sinopse

Horários: 14h, 16h, I Xh, 20h, 21 h:'iO, •
C,Ne Cint' Murller 2: A Hora do Rush

Tomando como ponto de partida a fábula clássica •(censura 12 anos),
sobre um gafanhoto despreocupado que vai implorar Horários: l)h30, 17h30, I <Jh30, 2Ih30, ...
comida numa colônia de formigas operárias. a equipe CNe Cine Mueller 3: Nova York Sitiada •
de criação conferiu à engenhosa fábula um roque (censura 12 anos), •
irreverente e criativo; O resultado é uma história Horários: 14h30, 16h4S, 19h, 2Ihl).

divertida e original, rica em humor, aventura e emoção, BLUMENAU •
A vida não é nenhum piquenique para as formigas na CNe Cine Neumarkt I: Vida de Inseto •

Colônia das Formigas! Todos os verões, uma gangue de (dublado/censura livre), •
gulosos gafanhotos -Tiderada pelo ameaçador Hopper _

.

Horários: 14h, 1).hSO, 17h·t(J, l'Jhy), 21h30.
pousa na colônia para exigir uma porção graúda da colheita

C,Ne Cine Neumarkt 2: Encontro Marcado •
(censura 12 anos),

das formigas, fruto do seu árduo trabalho, e simplesmente Horários: 14h IS. 17h40, 21 h, •
atazanar a vida desse pacífico formigueiro, Nosso herói, C,N,e Ci,W NI'III1;llrkr 3: Nova York Sitiada •
Flik, um inventor que não se encaixa na rnentalidade (censura 12 anos), •.
mais tradicional da colônia, apresenta-se como Horários: 14h, 16h,10, 19h, 21h30, •
voluntário para buscar ajuda fora do formigueiro e, por CNe Cine Neumarkt 4: A Hora do Rush •
engano, convoca uma trupe de insetos-artistas (censura 12 anos).

•
desempregados de um circo de pulgas de segunda Horários: t4hJO. 16h30, 1XhJO, 20h30,

categoria para alistar-se na luta contra os gafanhotos,
CNe Cine Nnll�/ark[ 5: Vida de Inseto •

N inédi ,�" (legendado/censura livre ). I
I

uma ine lia parcena, as formigas e 'os insetos de circo .

.

f
-

I
.

h
Horários: ISh, 17h. 19h, 21h. •

I preparam-se para um con ronto fina com os galan otos. C,N e Cine Nrumarkt IÍ: Coração Iluminado

I
Quando o plano de Flik é posto em prática. a ação e a (censura 14 anos),

•
comédia disparam em ritmo alucinante durante sua Horários: ISh30. 18h, 20h30. •

I tentativa de salvar sua colônia e sua reputação, . Programação válida para o penedo de 18 a 24112., I
.•........................ _ .
r-�-------------------------------

Artigos para esta coluna devem ser enviedos para Rua Joêo Pico/li, 246, Jaraguá do Sul (SC), ""\

\_Cep: 89251-590.. Se preferir, para� fax: 370-7919�370-8654:.!!�cuidados,deste co/unista:_./

I�IjJm
CORRETORA DE SEGUROS

PROCESSO DINÂMICO
E PERMANENTE

NA EDUCAÇÂO DE

JARAGUÁ DO SUL.F""",a, 1452 �I'!I
FOOelFax:372·3306 �q
Jaraguá do Sul· se �.(ADi

371-3633
FAÇA SUA VIDA
MAIS DIVINA!Procópio Gomes, 481 .

I
Finalmente está sendo lançado oficialmente um cios it�ns ruais
pirateados da história do rod" Trata-se da turnê que Boh Dylan
rezem 1966 na Inglaterra com o Tli« Hawks (que mlis tarde

ficaria conhecida como Tlie Bill/tl), Este concerto foi ,km::ante
porque nele Dylan começou a usar equipamento blélrico,
ofendendo os muitos puristas que achavam que a mÚficaJiJ/k
não deveria ser misturada ii sonoridade do rod und hJ/1. Em

meio a vaias e criros dc "Judas". Dylan e sua handll deram
intcrpretações d�finitivas para músicas como / Wt/lll rlll' JUSI
Like ii Wtlllll/II, Babv Let Me /'01/01\' Yrllr /)!il1'I/ e Higwa» 6/
Revisited. "Live /966 - Tlie Rova! /vlbcn HaI/ Concert' est;í

saindo pela Sony Lcgacy . \

INFORMATI�O ('J�NTER SOM I
Títulos ruais vendidos: Tcn a Samba (Ao Vivo e a Cores), Padre
Marcelo Rossi, Torre dc Babcl lntcrnacional e Vox � (Festança
de Alelllão, Uma VOI), Princirallan�amento: Roheno Car](lS,

�IA maneira com que você pensa hoje, determinará a

maneira do seu viver amanhã. Decida, portanto, hoje, a
espécie de pessoa que você deseja ser amanhã. Deixe

de culpar o destino' (Frank S. Cáprio)

E� �'N'fON'4
(jj='Na próxima edição, que será a últ i ma do

1998, Expressão estará puhl icando algumas fotos

que csti vcràm presentes rieste espaço durante ()

ano. Será urna espécie dc "retrospectiva
,

.

fotográfica".

NIVER
Rcnaldo Junkcs ( I XII2 l, Raquel Bapt ista ( i X/]2).

Henrique W, SchraJIIJII ( I XI 12), Célia R. Ropelato
Klein (I X/12). André Hoss Demo (.1c)1I2l.l-:duardo
Bcrt oli da Cunha (1C)112l, Vandressa M, Pereira

(20/12l e Cristiunc M, Lchmkuhl (21112),

apartamento
simples,

Bairro João Pessoa
ir 370-2323

HR 280 KM 71

ir 371-9133

- CURSOS
-VENDAS
-ASS.
TÉCNICA

CRO-3229

Especialista
Rua João Marcatto, 188-
Centro - Jaraguá do Sul

, Fone: 372-3899

HELP INFORMÁTICA

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

--��--�-
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8 - CORREIODOPOVO'

MOMENTOS DE REFLEXÃO

Luz é vida!
Neste domingo acendemos a quarta vela de

Advento. As velas de Advento são uma tradição
antiga da Igreja Cristã. Elas simbolizam 'a verdadeira

, luz do mundo - Jesus Cristo -, cuja vinda celebramos

no Advento.

Vamos coricentrar a nossa atenção, os nossos

sentimentos e as nossas emoções - também às nossas
paixões e forças - na luz do Advento. Se seguirmos
est� luz, não andaremos na escuridão, porque teremos
a luz da vida.

Somos convidados para abrirmos os. nossos olhos

para as pequenas luzes que Deus acende cá e lá, em
nossa volta. Não nos deixemos ofuscar pelas grandes
luzes do extraordinário show da vida. Estas grandes
luzes são passageiras.

A luz de Deus, geralmente, vem pequena, porque
ela vem de Belém; geralmente vem frágil, porque
ela vem da cruz. Vamos pedir a Deus olhos limpos
.para ver as pequenas e frágeis luzes que Deus acende
cá e lá em nossa vida e na vida que acontece ao nosso

redor. Estas pequenas luzes são sinais da sua

presença, da vida abundante que Deus quer para todos

nós.

Vamos permitir que Deus nos mostre onde nós

podemos ser ou acender luz de esperança e de vida.

Não porque nós mesmos sejamos luz, mas porque
nós podemos refletir a luz que vem de Jesus.

Neste tempo de Adento somos convidados a

meditar no que Jesus nos ensina, quando diz: "Eu

sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas

trevas, pelo contrário, terá a luz da vida" (João 8.12).
Ao mesmo tempo, somoe convidados a meditar no

que Jesus nos ensina, quando diz: "Vocês são a luz da

vida" (Mateus 5.14a).
No Advento celebramos esta luz que vem para

bem perto de nós. Vem para bem perto de nós, em
Jesus Cristo. Certamente, a clara luz, que vem para
bem perto de nós, quer orientar os nossos passos; ela

vem para ser a boa fonte que sacia a nossa sêde; ela
vem para trazer-nos aconchego, quando nos agitamos;
ela - a luz que veio e vem ao mundo - Jesus Cristo -

.

quer acrescentar real significado à nossa vida.

Desejamos que o tempo de Advento continue

sendo um tempo abençoado em sua vida. Que Deus,
através da luz do mundo - Jesus Cristo - desperte
em seu coração nova confiança e nova esperança.,
A confiança e a esperança que temos um Senhor,

próximo de nós, que nos acompanha com bondade,
perdão, amor, paz, iluminando os nossos passos
tanto nos dias alegres e felizes quanto nos dias

difíceis.

Senhor, faie-nos entender que a tua luz quer
iluminar a nossa vida; e faze-nos ver onde podemos
ser luz pára outras pessoas. Que a luz do menino,
nascido em Belém, Jesus Cristo, brilhe em nós, através
de nós e ao redor de nós, para que a vida com paz e

. justiça possa sempre florescer.

Pa. Claudete Beise Ulrich

Encerramento de atividades
Círculo Italiano - Todas as atividades previstas para o ano foram
realizadas. Agora, vamos montar o calendário para 1999, sendo que o

primeiro encontro do ano será no dia 26 de março.
Coral Italiano - Com as apresentações de domingo em Santa Luzia e no

Colégio São Luís o coral encerrou seú trabalho, que foi muito intenso, ao
longo deste ano. Agora, somente a partir de fevereiro.
Grupos de dança - Com muitas apresentações na comunidade e região,
as atividades findam domingo, dia 20/12/98, com um encontro para

confraternização.
A todos, o

agradecimento por
lutarem por tão nobre

causa.

Devanir Danna

Presidente'

Qualidade
Marista de

Educação

i:

de Jaragu.á do Su.l
•
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,
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Novos e usados - Fone 371-8287
Rua Antônio Carlos Ferreira cl Henrique Piazera
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ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

ROTARY X HOMENAGENS· Na reunião festiva, no dia 17 de dezembro,
quinta-feira, Rotary homenageia o sr. Osvaldo Oeschler, como "Amigo da

Comunidade", pelos trabalhos e participação em _sua vida, em prol da

comunidade, frente à Igreja Católica, Também será homenageado o sr. João
Valdemire Dalprá, como profissional da Educação que sempre se dedicou
em prol da educação, como professor e diretor. Serão também.agraciados
com placa de estímulo. os estudantes com melhor nota do 3° ano do 2° Grau
dos colégios Lauro Zimmermann, Alfredo Zimmermann e São Pedro, de
Guamiranga. Esta honraria e homenagem é feita pelo Rotary Club,
valorizando a conduta e dedicação do voluntário, educador-e estudante que
são propulsores para uma sociedade justa e eqüitativa.

,

RQTARY X PRESENÇA - Rotary, através dos companheirosWalter, Rildo,
Taciano, Marcos e Osnildo compareceram em reunião.do Rotary de Jaraguá
do Sul (SC) "Pérola Industrial", na última quinta-feira, dia 9 de dezembro.
Presente 'o governador Camilotti, ocasião em que foi reativado o Rotaract
de Jaraguá do Sul, com 15 jovens. De parabéns o Rotary Club de Jaraguá do

Sul, Pérola Industrial que, através dos companheiros Laércio, na presidência,
e Brizolla, governador Adjunto, ano 1998-1999, marcaram o ano rotário,
com mais esta iniciativa contaminando as novas gerações com a semente

do servir, Parabéns a todos os companheiros do Rotary e do Rotaract,

ROTARY X RETROSPECTIVA - Rotary Club de Guaramirirn, numa

avaliação dos trabalhos realizados nestes últimos 12 meses, chega a conclusão

que existem rnais pontos positivos que negativos no trabalho voluntário
idealizado pelos companheiros. Procurou-se ativar a criatividade dos

companheiros em ações concretas na comunidade, principalmente atuando
e animando as lideranças, de que o terceiro milênio exigirá mudançasde
pensamento e mudança de atitude das pessoas. Daí um 'trabalho complexo e

difícil, que não 'se pode esperar efeitos imediatos nas pessoas envolvidas.
Acreditamos que a grande conquista foi a instalação do Plano Estratégico
em Guaramirim, que espetamos continuar no próximo ano, nunca esperando
efeitos imediatos em todas as pessoas envolvmas, já que hábitos adquiridos
ao longo de muitos anos não se alteram em poucos dias. Por isso ratificamos
o que foi confirmado pelo consultor Peter Pfifer, que o trabalho deve ser

entendido como processo que o. Rotary idealizou e continuará apoiando para
que aconteça, cuja dinâmica não é previsível, mas que se não acontecer será

um maupresságio para oterceiro milênio.
'

ROTARY X DRA. RUTH CARDOSO - Em entrevista ao B�asil Rotário,
a professora Ruth Cardoso, esposa do presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, declarou que: "A Comunidade Solidária tem muitos

pontos em comum com a fundação Rotária do Rotary International, já que
ambas as instituições desenvolvem programas dirigidos à educação, saúde
e combate à pobreza. Dona Ruth acrescenta que vê a atuação da Fundação
Rotária, Rotary e demais instituições da mesma natureza; cerno

extremamente importante num país como o nosso, que vem trabalhando

para superar as dificuldades. Sem a ajuda de grupos sociais rnais'

privilegiados, certamente teríamos maiores dificuldades para lutar centra a

pobreza e a exclusão social do Brasil, é o que afirma.

ROTARY X DESTAQUE - A Federação de Caratê horríenagearã,' no
dia 19 de dezembro, em .Joinville (SC), os destaques esportivos de 1998.

.
Na ocasião, receberão o Troféu Mukito do Caratê, Alencar Manoel
Vasques, nosso companheiro, como o "Pai Destaque" pelo seu incentivo
e participação junto ao Caratê de Santa Catarina. Alencar é pai de

Djeniffer, que disputará o Brasileiro, no Rio de Janeiro. Também Paulo

Oscar Danker, será destaque como árbitro. Parabéns à Academia Danker

de Caratê,

RO'FARY X NATAL - O Natal mostra que sua mensagem é rnais forte do

que qualquer manipulação de seus símbolos. Natal nos oferece a chave para
decifrar alguns mistérios profundos da nossa existência. Quem somos? Qual
o sentido da vida? Vale a pena viver? Deus responde a todas estas questões
assumindo a condição humana, participando da históriae apontando, através
do exemplo de Jesus, qual o caminho a ser seguido. Num mundo tão ungido
por desavenças e ipjustiças de toda espécie, o menino nasce em Belém, nos
convida a olhar fundo para o nosso próximo e lembrar. que ele é irmão de

Cristo e, portanto, nosso irmão, renovando as esperanças de que um dia os

homens conseguirão viver em paz e em fraternidade,

Apoio:.
� ADVOCACIA Postode

Marcos Roberto Hasse ��. Gasolina
OAB/se 10.623 u· Maiochi

Sandra Lúcia Ronchi Ltda.
OAB/se 12.520

Rua Reinoldo Rau, 61 - sala 2
Rua 28 de Agosto, n° 1598 II

Jaraguá do Sul Centro » Guaramirim· 'SC

Telefones: 372-2194- 982-0710
' Telefone

Rua Paraíba, 256 - Blumenau

(047) 373-0187Telefone/Fax: 340-2393
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E AGORA, PADRE ELEMAR?

Dia 14 último a comunidade

jaraguaense foi surpreendida pela
notícia triste e indesejável da
morte do padre Elemar Scheid.

Padre Elernar, como sacerdote
e como ser humano, deixou
marcas indeléveis, incontáveis
amizades e uma obra admirável
entre nós.

Entre as obras que deixou está
a Ferj (Fundação Educacional

Regional Jaraguaensej.da qual foi
idealizador, fundador, primeiro
presidente e diretor-geral do
Centro de Ensino Superior. Por

isso, na Ferj, essa morte repercutiu

fundo.
Mas o que o padre Elernar,

um homemde fé, pensava .sobre
a morte? Sua fé, talvez nos possa

servir de conforto. Numa carta que

dirigiu, tempos atrás, a pessoa'

amiga que havia perdido um ente

querido" ele assim se expressava:

Uma pessoa de.fé não se deixará vencerpela tentação muito natural,
e que nos assalta à todos, de considerar a morte como algo terrível
e injusto que se abate sobre a 'pessoa e lhe cancela a vida terrena.

Quem é cristão sabe olhar para ela com um sentido profundo de

esperança. Ela �parece como prova, 'dolorosa' sim, que suscita"

. ansiedades, mas .que se revela necessária para seguir em fundo a

Cristo que, como homem, caminhou q,o encontro da morte. Depois
ressuscitou; também nós O seguiremos, depois da morte, no seu Reino

de glória. A quantos criem e sabem que Deus chamou-nos à vida e

não à, morte, aceitamo-la como passagem inevitável para a

verdadeira vida, aquela-que não tem fim; entendemo-la como um

chamamento para um novo modo de ser e de viver no além-túmido.
Em que consista não nos é dado saber, mas temosá certeza - porque
foram as próprias palavras de Cristo a revelá-lo. - que se trata de
um estado cheio de alegria, de luz, e, sobretudo, de amor. Lá,
viveremos no amor de Deus em companhia dos que amamos na terra;
não verteremos mais lágrimas, não teremosmais sofrimentos, seremos
inteiramente felizes (ELEMAR SCHEID: 1981).

/lI!
i. [/lnÁ!Ic-'t-�P. : Elemor Scheid scj

Cremos o que sua fé proclamou na última frase de sua.mensagem.
Obrigado, padre Elemar!

-
.

, FERJ,- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL RE�IONAL
JARAGUAENSE

Ferjmantémpreços das mensalidades
Para o próximo ano, 'a Ferj

(Fundação Educacional Regional
Jaraguaense) manterá o mesmo,
preço das mensalidades cobradas

_
em 1998. O anúncio foi feito pelo
diretor-administrativo, professor
Hilário Althoff, que garante que a

medida foi tomada em virtude do

grau de dificuldade verificado
entre os alunos no pagamento das

mensalidades, principalmente no

. segundo semestre.

Segundo Althoff. a manuten

ção dos preços das mensalidades
não prejudicará os planos de

expansão e investimentos traçados
pela direção ao longo <deste ano.

"Os planos' são feitos numa

planilha de custos parcimoniosa.
Estamos. investindo na satisfação'
do nosso aluno que, este ano, não

recebeu nenhum aumento em seu

local de trabalho".
O diretor disse ainda que

acredita 'em um aumento na

procura dos cursos oferecidos pela
Ferj após a definição das. mensa-

.

lidades em outras instituições

Professor Hilário A/thoff, diretor-administrativo do CESJS

superiores. "Acredito que essas

faculdades não terão condições
de manter seus preços' sem
comprometer seu crescimento:
Com isso, a procura pelos nossos
cursos, principalmente o de

Administração, será maior.
Nossa decisão servirá também

para mostrar que a Ferj como

um, centro de e n s m o , se

preocupa com o bem-estar de seus

alunos".
. A procura pelo curso de

Administração já é grande, Althoff
citou como exemplo o número de

vagas oferecidas há três anos era

50% menor que as 200 atuais. "Se
oferecermos ainda .o curso de

Direito, a procura será ainda I

rnaior'', finalizou.

CORREIODO POVO - 9

EM FLAGRANTE

STIDORESDA
,..,

DlVllNISTRAÇAO

Coordenação: professora
CláudiaRegina Althoff.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1155
.

(próx, ao Kohibach) JaragJá do Sul- SC

Adernar Kehrwald, dono da maior rede de cursos de

informática do País, a Data Contrai, recebeu a visita de três

agentes da Polícia Federal na quarta-feira, 18 de março. O

empresário foi preso sob acusação de sonegação fiscal e

evasão de divisas. A Receita Federal descobriu um rombo
de R$ 36,4 milhões escondidos em despesas que

aparentemente nunca aconteceram. O dinheiro teria sido

usado para engordar o volumoso patrimônio pessoal do·
empresário. A compra de uma fazenda no Uruguai, está
agora indisponível.

A empresa vem crescendo a um ritmo impressionante
desde a sua' fundação em 1984, atualmente são 70,

escolas.
O empresário abriu filiais nos Estados Unidos e no

, Uruguai, mas fechou as duas assim que a Receita Federal

começou a apertar o cerco. Ele possui sete fazendas, um

apartamento em Porto Alegre avaliado em R$ 3 milhões,
além de uma frota decarros de luxo das marcas Audi, BMW,
Mercedes-Benz, Mitsubishi e Mustang.

Em países como os Estados Unidos e México,
sonegadores endinheirados são presos regularmente para
efeito demonstrative, inibindo a ação dos sonegadores.

Se esse sistema funcionasse também no Brasil, centenas
de empresários iriam parar na cadeia. Enquanto eles

sonegam o governo cria novos impostos para compensar o .

que está, sendo sonegado e quem paga' essa conta somos

nós, o povo. Até quando a impunidade vai imperar em nosso

País? Será que não temos pessoas com coragem suficiente

. para dar um basta nessa vergonha que se encontra espalhada
em todos os lugares?

'

Existe muita coisa ruim? Existe, porém, acredito que dentro
de mais alguns anos'olharernos o Brasil de um modo diferente,
um país onde a justiça será feita porque as coisas não podem
continuar assim como estão. Temos que nos olhar no espelho

.

e se pudermos nos olhar nos olhos. Poderemos encostar a cabeça
no travesseiro e dormir tranqüilo, caso contrário, teremos noites
e mais noites de pesadelos. Deixar as coisas do jeito que
estão, não podemos. Se cada um fizer a sua parte, com certeza

teremos uma vida melhor e

mais transparente.
. POSTO MIMS 5

Atendimento

,4�
B 371 9964!

Fonte: "Revista Veja", 25 de

março de 1998, página}4.

Elaborado. por: Ermelinda
Schulle, aluno da 3a fase do

curso de Administração.
* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveniência

.

Seja

Natal tra8a saúde, paz e amor a todos,
sucesso e prosperidade.

e Próspero Ano Novo!
8ão os votos da Fcrj!

o

pleno de

feliz Natal

e que 1999
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Jonas Moretti Botelho

completou 1 aninho na

. quinta-feira (17), os
.

papais Marcelo e Vera
irão festejar com toda
,a'família e air'

'amiguinho,s neste
.domínqo (20), na Mery
"Decorações, o recanto

.

'das festas

Os alunes da Pré-Escola da Escola Alberto Bauer estão

felizes por vencer a primeira etapa da vida escolar'.
e querem repartir a alegria com os leitores do CP.

'Estes são os alunes da professora Andréa �egina Terhorst Ziehlsdorff

I, __
. � >.rYr"'/"

r".

Estes são os alunes da professora Ivanete V. Freitas

,

7/12/98 - Krysllen dos Santos Gonzaga
• 7/12/98 - Helena Kluch
7/12/98 - Gustavo Luís Venturi
8/12/98 - Miguel Albano Stephani
8/12/98 - Esdras Bittencourt Bolduan

9/12/98 - Francine Bibiana Zocatelli

9/12/98 - Luana Leticia Patsch

9/12/98 - Indianara Holz

9/12/98 - Paulo Vytor Oechsler
9/12/98 - Crisley de Godoi

9/12/98 - Ruan Franco de Oliveira dos Passos

9/12/98 - Karol Stolf de Carvalho

9/12/98 - Grace Mariuelle Nieczur Nasatto
10/12/98 - Jonas Gabriel Montoski

11/12/98 - Andressa Batista Sembarski

11/12/98 - Juliana Flach
11/12/98 - Cleverson Rodrigues
12/12/98 - Gian Rodrigo Corrêa ��

._ ':::"-'

....................... � .

Hoje (lB'), está de aniversário o garotinho
Henrique Steffens, completando o 10 aninho
e crescendo com muita saúde, trazendo

alegria e felicidades aos pais Marlice e

Guilmar e suas irmãs Fernanda e Eloisa.
Parabéns, Henrique!!!

Dr. Herberto Meldau
'PEDIATRA

RuaWalterMarquardt, 284
Fones: 371-0101 - 371-0611

I�----Convênios----�

UNIMED, UNIÃO SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO
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"

MOINHO JARAGUA

RuaFelipe
Schmidt, 129

Fone: 372-3775
,

'

Fax: 372-1731

Jaraguá do Sul- SC

o CTG Laço Jaraguaense
participou, nos dias 5 e 6 de

dezembro, do Torneio de Laço
do CTG Chaparral, em
Pirabeiraba, trazendo na

guaiaca, claro que sim, o
primeiro lugar na modalidade
Vaca Gorda, com Evandro

Ropelato, capataz do CTG. O
diretor de Controle, Aguinaldo
Spézia Júnior, declarou ao

jornal CP que, durante o ano de

1998, o CTG participou de 23

rodeios e, para isso, seus
caminhões percorreram 4.401,4
km. É a informática cavalgando
pelos.rodeios

- Assineo

CORREIODOPOVO
R$30,OO� I

,assinatura anual I',

R$70,OO i

assinatura 2000 (até o ano 2000) I

assinatura semestral

R$50,OO-

(047) 370-7919

Marcon - Piq.uete Estampa de Taura

<,

Alunos da Escolinha Laço de Ouro junto ao professor Beco

ESCOLINHA LAÇO DE OURO
DO PROFESSOR BECO

Ensino de equitação e treinamento

para provas de laço, tambor e baliza
Idade mínima de 5 anos

Local: Rua Bertha Weege, 3417
'"

(3 quilômetros após a Malwee,
em frente ao salão 25 de Julho)

Contatos: 376-1066

*kV
CARNES

,..
QuaUdadeServindo

A CADA R$5,OO
EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

A CADA R$50,OO
EM COMPRAS VOçÊ GANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM 801 + NOVE PRÊMIOS
Rua João Planincheçk. 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
JARAGUA DO SUL - SC

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O MELHbR
DA EUROPA

17 dias visitando:

Espanha, França, Itália e Suíça.
Incluindo: passagem aérea, hotel com café da

manhã, transfers, city-tour e
guia/acompanhante a partir de Madrid.

7,14,21 e 28 Fev - US$ 2.007,00
7 e 14 Mar - US$ 1.913,00

PORTUGAL E

ESPANHA
9 dias visitando:

Madrid, Ávila, Salamanca, Fátima e Lisboa
14 e 28 Fev - 14 Mar - US$ 1.437,00

NORDESTE
- Porto Seguro: desde R$ 610,00

- Maceió: desde R$ 685,00
- Natal: desde R$ 705,00

- Fortaleza: desde R$ 760,00
- Natal/Fortaleza: desde R$ 895,00

- Maceió/Natal/Fortaleza: desde R$ 1.060,00
- BelémlIlha Marajó/Manaus: desde R$ 1.680,00

* Os pacotes acima incluem: passagem aérea,
traslado aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de
hospedagem com café da manhã, city-tour com
acompanhamento de guia, seguro e bolsa viagem.

. I
** Preços por pessoa em apartamento duplo**

i

AS MARAVILHAS
,

DOCANADAI
11 dias visitando: Toronto / Niagara
Falls / Kingston / Ottawa / Quebec /

Mont Tremblan,t /Montreal.
12 Fev / 26 Mar /1 Abr /15 e 18;Abr

US$ 1.390,00
�---

PARIS {7 dias),.

Hotel Sufren La Tour (Ia Categoria)
Café da manhã, city-tour, acompanhamento de

guia desde o Brasil
11 Fev - US$ 1.580,00

NOVAVORK
E WASHINGTON

(10dias)
22 e 29 Jan - 19 e 26' Fev - US$ 1.490,00

DISNEY (9 dias)
- Passagem aérea;

- Hotel com café da manhã;
- Transfer e ingresso para os parques;

- Visita ao Kennedy Spaée Center;
- Tour de compras

18 a 20 Jun - US$ 1.388,00

MADR,ID (8 dias)
Passagem aérea + hotel + city-tour com guia e

traslados

11 Jan a 15 Mar - US$ 969,00
::""'111....-

CRUZEIRO
I '

,
.

MARITIMO
Rembrandt (21 Fev) ,

(Santos/Ilhéus/Salvador/Búzios/
Angra dos Reis/Santos)

Desde US$ 690,00

Costa Marina (28 Mar)
(Santos/Rio de JaneirolBúzios/SalvadorlIlhéus/

Angra/Santos)
Desde US$ 720,00

** 3° passageiro na mesma cabine - grátis**
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CORREIODOPOVO - Barra Velha -
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Feira de verão·agita o comércio.
durante a temporada em Barra Velha

.
.

.

.

Com o interesse na de feira de verão com

'popula_ção -veranista. mais de 70 lojas de ex

de Barra Velha, o Barra positores de todo o

Shopping abre suas por- país, Praça de Alimen

tas pelo segundo verco tação, diversões ele
consecutivo na praia, trônicas, roupas, calça
dia 18, com a promoção dos, artesanato e outros
do "Nctol da Criança utensílios, serão comer
pobre mas também te- cializados, no horário
liz", Durante o evento de das 17 horas até a meia

inauguração, serão dls- noite, diariamente até 1
tribuídos os alimentos de março,
não perecíveis, brinque- "Hoje, a feira de verão
dos e roupas novas e. us- é oprínclpoí atrativo turís
adas, que estão sendo tico de umo praia na

arrecadadqs no galpão temporadà, O Borro
do shopplnq. "Quem qui- Shopping tem potencial
ser colaborar basta com- turístico semelhante ao

perecer ao local e deixar Beto Carreiro Wortd. Se
sua contribuição, que a considerarmos que nosso

comunidade carente de público tem boslco
Barra Velha agradece", mente mais de 25 onos e
salienta o gerente do em- que a pessoa vai até lá
preendimento, Cláudio no máximo duas vezes e,

Mengarda, aqui como a entrada é

Segundo ele, o Barra franca, ela pode vir to

Shopping é uma gran- dos os dias. realmente

friutlto Imóutis
_'456·0153

bem ficou maior e ago
ra abriga 200 veiculos
"Quere-mos agradecer
a Prefeitura que nos

apoiou em todo o proje
to, no que foi necessórlo".
agradeceu Mengarda,

Penha, Com relação ao
ano passado, primeira
vez em que foi insta-lado,
a feira conta principal
mente com mais quot
idade em seus produtos,
O estacionamento tam-

podemos dizer isso", er

gumenta o gerente,
A estrutura. tol pre

parada para atender a

região que compre
ende além de Barra Ve
lha, Piçarras, Itajuba e

Consulte-nosl
Temos amplo cadastro de Imóveis,
via intemet, com base de dados em
nivel nacional, disponíveis para

VENDA - L.OCAÇAO - PERMUTA
apartamentos - casas - terrenos - chácaras e imóveis na prai

INCLUA SEU IMÓVEL NESTE BANCO DE DADOS

IM.MMWLHA· Ie

IMOBILIÁRIA
CEZAR
Av: Santa Catarina 640 C�ECI1243-J

F';'" 466-0288 '.
= http://www.lmovels.netlceZJlr
..mall: cezar@imove/s.net

PRESENTES E CI
* Presentes.
* Brinquedos

- * Decorações
.

* Artigos de praia
Av. Santa Catarina, 1320

Barra Velha - ·sc

,

Imobiliária Cezar vende:
Em Jaraguá do Sul

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

operes R$ 45,000,00

ALEMÃO LAN,CHES I iJ;1 �j r·t3 r;j
Nossa -Senhora de Lourdes

(Farmácia do Mazico)
higiene e qualidade

'

Residência alto padrão
410m2 - 05 surtes + dependências,
3 garagens, terreno c! 560 m2
centro

Você podeter O imóvel dos seus sonhos

� �e�e
QI!ßIill!ilJßO�

• Mais de 20 tipos de lanches

• Sucos e vitaminas naturais

• Pastéis feitos na hora

Com 2 endereços para
melhor atendê-lo:

Av. Santa Catarina, 129
Av. Santa Catarina, 1480

SR-lOl - Km 64 - Corveta - Araquari FONE 446·0296 • BARRA VELHA

.

f]fJARESIA[§
Atualizada Moda Jovem é com a Maresias.

Representante exclusiva da Cia. Marítima para
.

Barra Velha e região
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Rede Imobiliária Sul
t

'

. Cidades Integradas:
Em Santa Catarina:
* Barra Velha -Imobiliária Cezar -'(047) 456-0288 - http://www,imoveis:net/cezar
* Balneário Barra do Sul-Imobiliária Salina - (047) 448-1605 - http://www.imoveis.net/
salina
* Balneário Camboriú - Vick lrnóvíes - (047) 366-0648 - http://www.imoveis.net/
víck
* Blumenau -Imobiliária Tropical- (047) 326-0811 - http://www.imoveis.net/tropi-
cal,

.

* Campo Alegre - Imobiliária Paraíso da serre - (047) 632-2249 - http://
www.lrnovels.net/serro

'

* Florianópolis - Predial Lisboa - (048) 225-0400 - http://www.iq1oveis.net/predial
* Jaraguá do Sul-Imobiliária Chalé - (047) 37i�1500 - http://www.imoveis.net/
chale
* Joinville - Bolsa de Imóveis de Joinville - (047) 425-2238 - http://www.imoveis.net/
bolsa

'

* Mafra - Querência Corretora de Imóveis - (047) 642-0957 - http://
www.lrnovels.net/querenclo
* Rio Negrinho -llório Froehner Imóveis - (047) 644-0228 - http://www.imoveis.net/
ilario
* Timbó - Alternotiva Imóveis, Central- (047) 382e0616 - http://www.imoveis.net/
alternotiva
No Paraná:
* Curitiba - Masterville Imóveis - (041) 335-6655 - http://www.imoveis.net/masterville
* Foz do Iguaçú - Flamante Empreendimeto lrnoblllórlo - (045) 523-1116

tos, etc" tornando-se esta, em
sua cidade conhecida pelos
seus clientes e amigos que com

pöe a Rede e dlspöe de imóveis
a venda, locação e permuta em

diversas cidades. E o que é mais

importante, cobrando a cornls
são e taxa de administração
dos proprietários após a cone

clusão dos negócios, de acordo
com a tabela do crecl. ou seja,
igual as cobradas pelas imobi
liárias em geral.

O projeto tem despertado a

cobiça de possíveis e futuros

compradores virtuais, Cezar diz

que não há um número exato
de acesso a home page da
Rede Imobiliária Sul, nem nas de
suas imobiliárias, mas reconhece
a trnportönclo e a necessidade

Irnobiliárias interligadas em parceria

"

l

Você pode ter o imóvel dos seus qual também é sócio, já em

sonhos, melhor que achar o lrnó- parceria com a Imobiliária
vel ideal é encontró-Io sem ao MasterviIIe, .de Curitiba/PR, a qual
menos sair da frente do micro. anuncia semanalmente a venda

Quem gosta de passor um domin- de seus imóveis em um dos

go inteiroao lado de um corretor de maiores jornais de .Curitiba,
imóveis, ce-coso em casa, aparta- obtendo sucesso e retorno

mento em apartamento, procuron-. seguro, efetuando vendas e

do o imóvel dos seus sonhos? permutas de diversos imóveis em

Foi com esta certeza que o parceria. Resolveu idealizar a

corretor de Imóveis Cezar Mario REDE IMOBILIÁRIA SUL, (http://
Espindola, proprietário da www.imoveis.net/rede). formada
Imobiliária Cezar (http://porumaimobiliária de cada
www.lrnovels.net/cezor). de Barra cidade, regida por um regu
Velha; resolveu rrucrcr seus lamento que determina as obrl

negócios. através da -Internet. gaçöes de cada empresa.
Conhecendo o site, Imóveis Net Segundo Cezar, a possibi
(http://www.imoveis.net) - Bolsa lidade de negociar, divulgar os

Brasileira de Imóveis na Internet, imóveis a venda e locação de
vendo e utilizando as faci-lidades, cada imobiliária, através da In
do maior Banco de Dados de ternet, é fantástica, ínjlnlto. sen
Imóveis na Internet, com foto- do' também visualizados pelas
grafia dos imóveis, possibilitando lrnoblllórlos Integrantes da Rede,
a pesquisa por vários segmentos. os mesmos passam a ser um todo

Participando deste universo com e todas as imobiliárias. Anuncia
o imobiliária Cezar - Barra Velha - dos individualmente nas cidades
e Bolsa de Imóveis de Joinville da através de jornais, rádios, panfle-

.,>

Hotel Fltadelfla
Tourist

.. (047) 446-1.167I:!FJ99S::�'

Aqui não lhe oferec�nws oparatso.�.
.

">

...mas quaset .

'

Num ambiente repousante, em contato

direto com a natureza, enchendo seus
pulmões de arpuro e de iodo do mar. ..

Goze seus momentos de lazer e
proporcione à sua 'familia asférias que

ela merece!'
.

BR-IOl �.
TELEFAX (04

da Internet, pela quantidade de
E-mail recebidos, de diversas cl-

.

dades e mesmo de países. Tendo
seu investimento ressarcido.

A grande vantagem que Cezar
.

tem como idealizador da Rede Imo
biliária Sul, assim como todos os in

temdntes, é controlar pratica
mente todos dos imóveis na Rede,
Nenhum imóvel é divulgado sem ter
uma opção assinada com a imo
biliária angariadora do mesmo. E
Cezar tem grandes e boas ofertas.

Os clientes que passarem a

temporada em Barra Velha, ga
nharão uma 'córtetrtnhc que irá

proporcionar várias vantagens
no comércio da cidade, com

descontos de até 10%, levando a

sério o lema "Explorar o turismo e

não o turista",

DivulgaçQ_o nacional
O Balneário de Borro Velha

ganhou destaque nacional através
da revista GuiQ da Internet.br,
publicada em setembro deste ano
na página 93, com o título "Os sites
mais quentes da Internet".'

,

Borra Velha na internet: http://
cótalogosbrasil.com/barravelha -

"três golfinhos e uma prancha de surf
convidam para entrar no slte . .iA.
página é simples, mas conquista
pelei simpatia e oferece, além do
histórico da. cidade, tudo sobre a
Festa Nacional do Pirão, que
acontece em setembro.

Tenha seu lugar ao sol neste

simpático balneário catarinense".
.

Cezar está contente, porque foi

quem sugeriu à Prefeitura Munici
pal e ela patrocinou parte desta

voctt'PODE lER o IMÓIfEI. DOS SEUS SONHOS I
ARede lmobliLVla $uI, formadt por uma InyoblJiárt. ee cada cldade foi Idea}izada pef'
empràsáóo eeu'rMarIo EspIOdo'a da ImobiHirtaCuar· Bam:�tta - sc emajl:
��empdo�saoSlstemaNaclonalde pesqulsa�tI.unt
�,

.

home page de Barra Velha, é

também quem oferece link da HP de

Barra Velha em todos e-mails
enviados. "É gratificdnte ver nosso
trobolho dando resultados",
comenta Cezar.

,
.
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Para recuperar todo a

orla marítima de Barra Ve
lha, destruída por ressacas
neste ano, a Prefeitura está

i(!Vestindo mais de RS 7.1 O
mil. Na Praia Central, foram
colocados rnots de 30 mil

metros cúbicos de areia, o

calçadão está em fase fi
nal e as ruas, tanto a prin
cipal como as laterais de
verão estar concluídas já
na próxima semana. A
Prefeitura também vai in
vestir RS 500 mii na conti
nuação da Avenida do
Tabuleiro. A maior parte
dos recursos é do governo
do Estado.

- Queremos oferecer
toda a infra-estrutura bási
ca necessária para que os

turistas sintam-se bem em

Barra Velha. As constantes
ressacas têm prejudicado
o Município, mas continu
amos a investir para garan-

Desde o início de
setembro a Prefeitura vem

.
reollzcndo os serviços de
limpeza das ruas de Barra

Velha e coleta do lixo,
antes feitos pela

Engepaso. O prefeito
Orlando Nogaroli

cancelou o contrato com

a empresa alegando

GiO Vídeo
Locadora
Rua Ernesto Krause; 87
(em frente ó lagoa)
Barra Velha - SC

Fone 448-0782

Auto-Elétrica Barra Velha
de: Wilson Weber

Consertos de Dlnamos - Alternadores

Motor de Partida e Instalação Elétrica em Geral
VENDA DE BATERIAS DELCO FREEDOM

Plantão 24 hs. 446-0594

Fone 456-2584
Rua Pedro Alcântara de Freitas, 408

(ao lado da Prefeitura)
Barra Velha - SC

problemas financeiros.
Para prestar um serviço
eficiente, a Prefeitura
investiu RS 105 mil na

aquisição de um

caminhão compactador e
outro poro coleta. De

acordo com Nogaroli, o
serviço ainda não atingiu a

eficiencia, Já que o

transporte do lixo é feito
em caminhões

basculantes, que são

obrigados a fazer duas
viagens a mais que os

cornpcctcdores. além de.
às vezes, derrubar algum

saco de lixo.
- Os serviços estarão à

altura de Barra Velha assim

que os novos caminhões
estiverem operando -

, prometeu Nogaroli. Obras: recuperação da orla está em ritmo acelerado

tir a segurança e o confor
to dos turistas - declarou o

prefeito, Orlando Nogaro
li, do PMDB, íntorrricndo
que, na Praia de Itajuba, a
Prefeitura iniciou o reco

peamento asfáltico de cer
ca de dois quilômetros de
rua e do acostamento.

A Prefeitura iniciou tam
bém a obra de continua

ção da Avenida do Ta
buleiro, num percurso de

aprbximadamente 1,3 mil

metros, que terá recopeo-
. mento asfáltico, em sete
metros de pista, mais 1,5 de
clclovlo e outros três de

calçadão, num investimen
to total de RS 500 mil. "O
asfalto inicia em janeiro, a
ciclovia, o calçadão e a

iluminação somente de

pois da temporada pára
não prejudicar o trânsito",
justificou.

Sempre preocupado

com o meio ambiente,
com. investimentos em

educação ambiental,

Nogaroli foi agraciado
com o Prêmio Maiores e

Melhores - Praia limpa,
praia sadia; da "Revista

Presença", recebendo o

Troféu Jornalista Certos
Müller. O Projeto Praia lim

pa, praia sadia é promo
vido pela empresa soolo.
que dlstnbuiu 160 lixeiras

para serem colocadas
nas praias .

- Mais de 20 pessoas
estarão envolvidos no

projeto, que distribuirá
ainda sacos plásticos aos

turistas para depositarem
o lixo, além de folhetos
com orientações ambi-

.

entais e apelando para
que nào poluem as prol
as - informou.

FISCALIZAÇÃO -. O

prefeito prometeu uma

TROPICAL APART-HOTEL
Rua paralela
BR-10l,863
(Entre Barra Velha

e.Itajuba)
Fone:
(047) 446-0808

CORREIODOPOVO - Barra Velha .. .

.

'.
.

.

. '.

�
---Prefeitura-investe-R$ -7-1O-mil' ..
em infra-estrutura 'da cidade

"

.

-

t

Prefeitura assume os serviços de limpeza
. ,

,. .

fiscalização exemplar no
comércio ambulante,
alertando os interessedes
em procurar a Prefeitura

para a regulamentação.
"Caso contrário, teräo as

metcrrdorlos apreendi
das".

eriutlto Imóutis
ir 456·0153

VILLAMARINHA·
academia de natação f

Hidroginástica masco - fem. - 30 idade

Natação infantil (a partir de 6 meses)
Aeróbica
Balé
Lamba-Aeróbica
Street Dance

R: Odorico Magalhães, S/no (próx. à prefeitura) - Barra Velha - SC.
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_CONDOMINIO_
, ELDORADO

APART HOTEL I

Alugando apartamento de I ou 2 quartos,
com ou sem cozinha, você irá usufruir de.
toda segurança e tranqüilidade das nossas

estruturas. Da BR-IO I ao mar, tudo murado;

Piscina, restaurante,. lanchonete, churrasqueiras,
quadras poliesportiva, sala de jogos, playground, etc ..

.

Reserve já e traga a sua família

Programação especial para o Réveillon

AV. ITAJUBA (PARALELA À BR-I o I, KM 89)
TEL./FAX (047) 446-0037 - 446-0427

Venha· para Barra Velha.
O seu lugar ao sol está
sendo reservado.

Restauranie e Lanchonete

BIDNICK
Bufê todos osdías

R$ 1,99. ,.

com preço uruco:

Endereço: Trevo de Barra Velha (próx. oo Tabuleiro)I,

A duplicação da BR-· nesta temporada. Para tas,dandomaiorsegurança
101, .ern fase de con- quem conhecia o suplício. aos motoristas.
clusöo. vai melhorar muito dos anos anteriores, a du- Entretanto, todo cuida-
o acesso a Barra Velha. A plicação da rodovia é do é ess_encial. Dirija com

maioria dos trechos já está uma bênção. atenção, não beba, res

pronta e tem facilitado Os trevos de acesso a peite as reis de trânsito e

muito a vida dos turistas Barra Velha já estão pron- boas férias.

$'-«UUIa'
POUSADA

Frenle ao mar
Fone 456-2076

e.maillaluna@netkey.com.br
Barra velha - SC

Panificadora
MassaPura '

Av.SantaCatarina, 1081
Barra Velha - SC

Av. SantaCatarina, s/no (Próximo
Canoas) Fone: (047) 446-1175

Fone (047) 446-0898
Rua Bernardo'Aguiar, 92 - Centro

, Barra Velha - SC

Feliz Natal e um

Próspera 11191
CANTINA DO ·VAN.I,N
Servimos Bufê e;" quilo noalmoço e jantar,

com ótima comida caseira.
Variedade em carnes assadas diariamente.

São os votos de:

Fone �56-0328
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Projeto Mercosul
Barra Velha, sede do fluxo viário e ótima

maior pólo comercial- .Iocalização, pois somos o

turístico do Mercosul, centro geográfico entre

projetado em uma área Florianópolis, Curitiba,
total superior a 1.000,000 Porto Alegre, São Paulo,
m2, com 1 .600m de frente Montevidéu e Rio de

para a rodovia BR-10l. ,Janeiro, é que o

Projeto Mercosul é um empresário Tito Gornicki

empreendimento implementou este
desenvolvido por São ambicioso projeto que
Paulo Incorporação e contcró-corn uma

Administração de Imóveis completa infra-estrutura
Ltöa., BR-lOl - �m 85 - centro automotivo, posto
Barra Velha. de abastecimento de

Aproveitando o grande combustível, rodoporto,

porto seco, heliporto,
aeroporto, .

estacionamento fechado

para segurança de

cargas e veículos, clube
de pesca, restaurante,
pousada campestre,
piscina e com a

vantagem de que tudo
isto está ao lado do
Balneário de Barra
Velha.

Hoje, o local já conta
com a seguinte infra-'
estrutura em pleno
funcionamento:
- Pesque-pague com nove

lagos, mais de 70
toneladas de peixes
nobres do pantanal mato
grossense (pacu -

tambacu - piaçú e outros) ..
- Restaurante com

, serviço completo para
almoço, jantar e
reservas para eventos
sociais. Aos domingos,
fest peixe (rodízio

.

completo de peixes).
- Lanchonete e bar

completos.
- Pousada campestre

com 22 apartamentos
tipo suíte com

capacidade para até
seis pessoas ,cada um.

Consulte nossos pacotes
promocionais.
- Piscina, sala de jogos,
sala de televisão,
caminhadas ecológicas,
com muito lazer e
relaxamento,
- Aeroporto com pista de
600 metros já
terraplanado às margens
da rodovia.
- Obras de aterro e

terraplanagem para
nivelação com a BR-l 01,
em estágio avançado.
A realização deste projeto

trará enormes benefícios e
desenvolvimentos para a

região Sul do Brasil. Você

poderá viabilizar melhor a

grandiosidade do

empreendimento
acessando, via Internet,
http://www.hoteisbrasil.com/
clubedepesco e link na
home poge de Barra
Velha

www.catalogosbrasil.com/
barravelha
Maiores informações e

'reservas pelo telefone:
(047) 446-0179 e telefonei
fax: 456-0419.

,

Projeto Mercosul -

Rodovia BR- l O 1 - Km 85 -

Barra Velha - SC

70 toneladas de peixes
nobres do Pantanal

(Pacu· Tambacu . Pi�uçu
e outros)•. _--_ .....__ ._----_.;------� .. -:-----_ .. -_

...

• •

re, ptsctne
, ,

Area de lazer.

BR-101 - Km 85 - Barra Velha - Telefone (047) 446-017�, \

'

http://www.hoteisbrasil.com/clubedepesca e·mail:cpa@catalog.osbrasil.com
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Barra Velha te espera
neste verão inesquecível

Não cobramos
taxa de serviço

Clínica São Paulo
Dr. JorgeMário Borghetti
CRMPR 16.195 Diretor
CRMSC5.S32 Clinico

PNEUMOCARDIOLOGISTA· MÉDICO DO TRABALHO

Fone (047) 446-0923
Rua Paraná, 288
Barra Velha - SC

Av. Santa Rosa - Rotatória (ao lado da
Prefeitura). Berro Velha - SC

FONE: 980-2039

�HOTEL
n I MIRANTE

Fones: 456-2626 >'

456-2634 * 456-0343

Quartos, Apartamentos com
_TV em cores e Frigobar, Restaurante anexo

Av. Governador Celso Ramos, 1 06 - 'próx. à Prefeitura
Barra Velha - Santa Catarina

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NAGEL �!�.���!���.:?!: .........,;@8.1tUl8;._rä_.... .._..._..._..._..._..._..._�.a_.. r_a...gu_á_d_o_s_�_.��_..�_.�_.d_.e_d_e_�_�m_.�_..�_�_.�_.�_.�_.�_...�
....... _

.

aula Cabeleireiros
Iles, penteados, maquiagem, pedicure
Bronzeamento Artificial
10 sessões R$ 40,00

\
'

�ezembro atenderem,0s
�mberMos d9IßitJgos das 8:00 às 1.(:00
/" '-/

T

V'-.,j\--
CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1323

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas omamentais
Rua Bernardo DombuSch, 2433
Vila Lalou - Jaraguá do Sul - SC

VeículDs, peças e serviços

FONE: (047) 371-2111

Marcelo Nogaroli, proprietário
do AutopostoNova Geração, de
Barra Velha, com a noiva Ana

Paula

PARQUE AQUÁneo

Sebmitt
Iêfl'I$!;i(d
João Batista e Salete Weira, proprietários da
Vieira Móveis (Calçadão, 180),feUzes com o

sucesso da loja

I(IBEL
Doces e Salgados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
�nD371-7575 donUci\iO

RuaRudolfo Huffenüssler, 440
(prox. Duas Rodas Indl.)

1J§;
-r

..

�GÊNCIA PORTAL

Fone: 372-3100

Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

"(ao lado da Arweg) Jaraguá do Sul

'370-'880
_w........�.4Q7
(.o_'*'_o_J

Adenilda Sievers e Luciana R. Iunkes, da Exata

Consultoria e Eventos, com Váldez Luiz Ludwig; que
palestrou sobre criatividade, dia 15, no Clube Atlético

Baependi

Brivelt», com a esposa Hilda Augusta, e o filho
Erivelto Jesus da -Maia Junior, proprietários da

Erivelto Imóveis, de Barra Velha

F8shlon
Blqu(nls €3 IV1ctlós

,RUA MAX WILHELM, 837
VILA BAEPENDI

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - ilha da Figueira

FONE: (047) 372-ÖS40 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

ir 372·3290
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Demarchi Carnes - Há dez onos
vendendo produtos de qualidade
---------------------------------

.

Para comemorar a data, a Dematcrv estará sorteando um boi
de 75 arrobas e rnals nove prêmios aos clientes

Jaragua do Sul - A Dernot
chi Carnes completou, ontem

. (1 7), dez anos de atividades
no mercado de carnes. Des
de que iniciou os serviços, a

Demarchi sempre primou pela
qualidade, é por este motivo

que possui carnes com ins

peção estadual e um vete
rinário que faz vlstorlo sema

nalmente para conferir a

higiene e a manipulação da
carne .. O cbote dos animais
é terceirizado pelo Frigorífico
Gessner, de Tlrnbó. o qucl pos
sui atestado de inspeção fe-
deral.

.
.

Os irmãos Augusto e Geo-

vane Demarchi. proprietários
da Demarchi Carnes! estão
sempre em busca de novas

tecnplogias para oferecer
uma carne de alta qualidade,
para tsso participam de feiras

agropecuárias, como a Ex

pocarne, que acontece to

dos os anos, no mês de agos-
.

to, em São Poulo. Foi em uma

dessas vloçens que eles trou
xeram a embctoqern a vá
cuo, que garante um trens
porte rnols higiênico para a

carne, hole. muito comum,

mas no Município aDemarchi
foi a pioneira n.esse trato. \

A Demarchi produz' cerca

.
melhor forma, c Dernorcbl
está com uma promoção de
aniversário. A cada compra
no valor de RS 5,00 no vare

jo, e 'de RS 50,00 no ataca-

,
do, você recebe um cupom
para concorrer, no dia 9 de

.

janeiro de 1999, dez prê
mios, O primeiro é um boi de
15 arrobas; o segundo, uma
ovelha; o +ercetro, um di-

(

ontelro de bovino: o quarto,
dez quilos de filé duplo; °
quinto, dez qullos de 01-
catra; o sexto, dez quilos de
filé simples; sétimo, dez qui
los de'costela; oitavo" dez

.

quilos de paleta; nono, dez
quilos de lombo, e décimo,

, dez quilos de peito. Todos os

prêmios são �de carne bovi
na.

de 42 toneladas de carne

por mês, o equivalente a 80

cabeças de gado pQr se-

mana. Hoje, a empresa, que
iniciou com apenas doía fun
cionários, conta com 16, to- '

dos com longa experiência
no ramo. As carnes comer

cializadas pela Demarchi
v-êm, uma oorte do Rio
Grande do Sul e outra do
Oeste e Norte-catarinense,
apenas uma pequena parte
é produzida no própria fa
zenda da família.

Com a preocupação de

sempre atender os cllentes.,
d e varejo e a fa c a do, d a Frota:aDemarch/ conta com três cCÇ1m/nhÕ9s boiaeieiros e três frigoríficos

- -

-----------O----------E-L-E-T-R-O-L-A-R�C-O�m-e-rC-i-al-d�e-p-e-ç-a-S-L-td-a-.--�--�-IPeças, Acessórios e Assistência em Eletrodomésticos, Ferramentas Elétricas,
Refrigeração, Lavadoras de Roupa automática e Lavadoras de alta pressão

Desejamos a você e seus

familiares 'um FELIZ NATAL e 'um ANO NOVO cheio de .

PAZ"SAúDE e ALEGRIA.Av� Marechal Deodoro, 1369
Fóne 371-2200 - Jaraguá do Sul- sc

�,
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70 tonelàdas de peixes
nobres do Pantanal

't.\IJ�·rl.: Paeu'· Tambaeu • Piauçu
.
e outros).

re, piseine
Área de lazer.

'

..

--

BR - 101 - Km 85 - Barra Velha - Telefone (047) 446-0179
. h.ttp:/Iwww.hoteisbrasil.com/clubedepesca e·mail:cpa@catalogosbrasil.com
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�ão os &ofos àa

Fe J-"V\ i "" ic I i "" Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia

-.

�.• �.� FISIOTERAPIA
{�IEIf� E S P,E C I A L I Z A o A

$..:�.f., CLINICA 'SER
Fone/Fax: 31t.6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Ritá de Cassta G. Grubba - Crefito 3404-F .

Cardiorespiratôria: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito lfl3S!

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Creiito 5-20974·F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito· 10B5S·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 BernardoGrubba, 62 - Iaraguâ do Sul- SC

ii
Doen... do Intes«n. "",SS4,

.

-

. reto e ânus, Colonoscopla,
s-

. retossigmoldoscopla
.......

..'
.'

Dr. Alexandre L. Schlaberldorf[
( Proctoclin ) CRM- 7096

Rua Guilherme Weege. 50 sala 701

.Jaraguá do Sul - SC
.

Centro Médico Odontológico

Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

ométodo de cadeias musculares
Ömétodo de cadeias rnusculores é baseado sobre o descoberto do engénhosidade

do corpo. Permite melhor compreender o lógico das·disfunções em suo origem dos dores

edeformidades..
.

As cadeias musculares representam circuitos anatómicos através dos quais se

propagam forças organizadoras do corpo. As cadeias englobarão seus movimentos. s�a
expressão corporal. As cadeias musculares podem igualmente ser recrutados paro tecer

seus esquemas de compensações.
SuO estático. neste coso. se encontro modificado: lordoses. cifoses. escolioses.

deformidades do corpo.
Suo dinãmica não é mais harmonioso e os dores aparecem.

. O exorne do paciente é muito aprofundado.Desde o primeiro sessão poderá ser um

sucesso. � feito do cabeça aos pés.mos igualmente ã superfície (o pele) ã profundidade
por uma polpação minucioso e testes de mobilidade. Além de uma avaliação preciso. o
originalidade deste exame será de colocar em evidéncia o lógico dos deformidades ou
dos disfunções. Em realidade são respostas inconscientes mos coerente e inteligente do
paCiente paro um problema físico ou psicológico.

O trotamento pelo método de cadeias rnuscuíores viso reequilibrar os fontes de

tensões musculares. articulares. viscerais. cranianos que são á base de compensações.
dos deformidades.A finalidade do trotamento é liberar os cadeias musculares dos tensões
internos. Quando os cadeias musculares estão livres e equilibradas os gestos estarão

.

integras e fáceis.
O trotamento é anamico (liberação de zonas choves) e global paro re-horrnooízor o

fisiologia dos cadeias musculares.
As técnicos utilizados são essencialmente técnicos de relaxamento e alongamentos

completados por outros técnicos de terapiamanwal. Nosso objetivo sobre o plano muscular.
articular. visceral e craniano é unicamente de recríor um equilíbriO de tensões paro que o

fisiologia seja respeitado. Trotamos somente problemas funcionais.
As sessões: duração de 45 o 60 minutos de acordo com o coso de coda paciente -.

Freqüéncia; o trotamento completo é uma vez por semana. Este trabalho de'

qualidade favorece o organização em profundidade e recruto um tempo de assimilação
e de reequilíbrio. Poro crianças. em função de casos particulares. o fisioterapeuta poderá
realizar duos sessões mais curtos por semana.

Manutenção: quando o tratamento termino é aconselhável realizar uma sessão por
més e posteriormente uma o coda trés meses ..O corpo possui urnornemóno residual e
esta "lembrança" periódico é o melhor preventivo.

Estemétodo é indicado o uma grande variedade de pessoas.
- Recém-notas. poro "colocá-los bem em seu corpos" olteroções pós-porto. - crianças

e adolescentes apresentando deformidades (pés. joelhos. escolioses·. dorés e alterações
de erescimento. desequilíbrio cránio-mandibulares).

- Atletas. paro melhorar o gesto e performance de seu aparelho locomotor.
- Pessoas ativos e sedentários. idosos o fim de prevenrou atenuar os disfunções

físicos. orgãnicas assim como os-etettos de processo degenerativos como o artrose. etc ..

A compreensão gerado pela análise globol dos cadeias musculares permite troçar
um trotamento personalizado que responderá de maneiro simples. global e coerente ás
dificuldades. ãs dores que são os sinais lógicos dos problemas de nossos pacientes.

Tradução do original: "Les Cholnes Musculaires"
.

Autor: Léopold Busquet - França
Poro maiores informações procure um fisioterapeuta inscrito(a) 1')0 anuário

internacional autorizado pelo "Centre de Formation en Fronce" "Les Chaines Musculaires".
de Léopold Busquet.

EM JARAGUÁ 00 SUL. RITA DE CASSIA GUANDALINI GRUBBA
IFISIOTERAPEUTA CLíNICA SER

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, '2371-3426

CLíNICA SÃO C'AMILO
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

o
m

ARA I

D�A. TAlGE Crluppi GONÇAlVES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTÉino Celuppi
ORTOdoNTiA

DR .. Clécio SidNEi GONÇAlvES
PERiodONJiA, PRÓTESfS DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNviLLE, 1 � 70

TELEfONE: (047) J71 ..61 �8

TELEfONE/FAX: (047) J71..J209

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

.. .:.�

Clínica de Atendimento
Médico Integrado

Dr. Amaury do Amaral Teixeira
CRM 7868

Dr. Paulo Veloso
CRM 7528

-Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

�!!T6RIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao jado do Hospital São José

sangue não se tabríca
'Doe sangue e você estará salvando uma vida
'Dr. J\/farlo Sousa
Dr. /VIarlo Sousa Jr.
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Postos de Saúde informam sobre
o sistema. de plantão de férias

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

Secretaria de Saúde montou esquema especial para não deixar a

população sem atendimento durante as férias aos funcionários

Jaraguá do Sul- Os funci
onários dos postos de saúde
entrarão em férias a partir
desta segunda-feira (21) e

. permaneceróo até o dia 8
de janeiro, Para atender o

público durante este perío
do, a SeCrefaria da Saúde
montou um horório espe- .

cial de atendimento dos
postos em sistema de
plantão,

O plantão funcionará de
segunda a sexta-feira. Nos
dias 24, 25, e 31 de dezem
bro e 1 de janeiro, as pes
soes que precisarem.de
citendimento nesses dies

. deverão procurar o Pronto
Socorro do Hospital São

José.
O posto da Rua Reinoldo

Rau funcionará das 7 às 17
horas. No Bairro ílho da

Figueira, o atendimento será
das 7h30 às 15h30, o mesmo
acontecerá- nos bolrros
João Pessoa, Santa Luzia e

. Três Rios do Norte: O PAM

(Pronto Atendimento Médi

co) da Avenida Getúlio Var- .

gas atenderá das 7 às 17
horas, e o. Pomo (Pronto
Atendimento Médico Am

bulatorial) da Rua Jorge
Czerniewicz, das 7 às 19h30.

O atendimento odon

tológico será prestado no

PAM, das -7 às 16 horas. O .

Posto de Saúde do Bairro

I
I

Escritório de

ADVOCACIA
Julio Max Manske - OAB/Se 13.088

Direito Criminal
Rua Joinville, 1532 Jaraguá do Sul/Se

Fone: (047) 372-1185,

RECOMAQ
Móveis

para.escritório

.

Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores de teto e parede

,Rua Quintino Bocaiúva, 148- Fone:'(047)3?1-1477
Fax: (047) 371-1996· Jaraguádo,§ul� �C

COLÉGIO MARISTA ·SÃO LUÍS
MATRíCUl:.AS

Dias 30/11 e 01/12 - para alunos atuais
Dias 10 e 11112 - para alunos atuais e novos

Dias 18, 21 e 22/12 - para alunos atuais e novos

. Preenchimento de vagas: na última semana dejaneiro e primeira
semana de fevereiro de 1999.

Cursos:
Matutino : Ensino Fundamental (I" a 88 séries)

.

EnsinoMédio (1" e 2" séries - Terceirão eMagistério)
Vespertino :Educação Infantil (Maternal e Jardim)

.

Ensino Fundamental (I" a 48 séries)

. Santa Luzia também terá o'

mesmo horário de atendi
mento, e o posto da Rei
noldo Rau atenderá neste
horário somente até o dia 23
deste mês.

Programação
natalina

.

Jaraguá do Sul - A Prefei
tura organizou um calendário
de programações para co

memOrar a chegada do Na
tal.

·Neste sábado (19), o Jeep
Club promove o já tradicional
Jeep Noel pelas ruas da ci
dade durante todo o dia .

No domingo (20), 'às 20 ho
ras, no novo teatro da Scar

(Sociedade Cultura Artístlco)
acontece o Concerto de Na
tal, envolvendo os corais da
scor. Evangélico, Orquestra
de Cordes e Camerata da
scot músicos convidados, da
Banda do Sesi e, como con

vidado especial, o Coral da
Unlvllle (Univer.sidade de Joln
viiie), com a presença do
maestro Luís Fernando Mela
ra.

No die 24, véspera de Na
tal, haverá encenação do

presépio vivo, montada pelo
Grupo Independente de Te
atro Morro da Boa Vista, às 20
horas, na Igreja São Benedi
to, no Bairro Ilha da Figueira.

,DEPRESSÃO:.DOENÇA'OU FRESCURA?

Diferentemente de como "algumas pessoas;' pensam
e acreditam que a depressãO é frescura, estão muito

enganadas.
A depressão é uma doença associada a um grande

desequilíbrio das emoções. É o sentimento de estar infeliz,
de sentir-se diferente de seu estado natural.

Quçmdo se está deprimido, há 'uma baixa de energia
vital e equilíbrio, tão necessárias para.se investir no dia-a- I

dia. Há uma deficiência, em seu modo de perceber a
realidade, em seus sentimentos, poís no mOmento vive
se apenas de um modo - o de estar sentindo-se poro
baixo.

Estar triste não significa estar deprimido. A tristeza
refere-se a um estado emocional "geralmente"
consciente, ou seja, a maioria das vezes a pessoa sabe

qual o real motivo ou situação que levou-a a estar triste

(geralmente a tristeza é passageira), Quando esta tem
uma duração maior. prolonga-se devido ao des
conhecimento do real motivo que lhe causou tal tristeza,

"

podendo gerar a depressão.
Os sintomas são muito diversificados de urn indivíduo

para outro. Os mais freqüentes são: insatisfação pessoal.
ansiedade, irritação, cansaço, dificuldades dei se
concentrar, falta de interesse nos contatos sociais e

familiares, insegurança, medo, perda de interesse sexual.
alterações do apetite, insônia ou às vezes sente-sé. com

. muito sono, vontade de chorar (tristeza), entre outros.

Dlcnte de todos estes sintomas, pode-se dlzer que
existem benefícios, o "lado positivo" do depressão que
são: crescimento pessoal, autoconhecimento, rnols valor
e amor à vida. Para que ocorra 'isso, é necessário um

tratamento psicológico, psiquiátrico, e apoio da famnio
e amigos.

Muitas vezes a saída de uma depressão faz com que
a pessoa que a viveu saia mais fortalecida e com decisões
e atitudes novas a serem tornodos. que anteriormente
não visualizava.

E fundamental qU(3 se possa reverter o quadro da
depressão, para que esta não se prolongue muito. Com
um bom tratamento consegue-se bons resultados e uma

melhora significativa,
A busca de qualquer direção exige esforço.Portanto,

se você quer ter saúde física e mental, precisa buscar
uma vida que governam o corpo e a rnente.A qualidade
de vida é muito importante e inclui a preocupação com

a saúde do corpo, aceitação de nós mesmos, mudança
na nossa forma de ver a vida, o mundo e as outras

.

pessoas, de tal maneira que possamos compreendê-Ias,
amá-Ias e sermos. assim mais .felizes.

Não importa a crise em que estamos, sairemos dela
somente através da busca de soluções, e alternativas.

Jaraguá do Sul
A Amif (Associação de Mo-.
redores da Ilha da Figueira)
elegeu, esta semana, a nova
diretoria gestão 1999/2000. O
presidente eleito é Orlando
Gilberto Gonçalves; vice, Iria
Tancon; primeiro-tesoureiro,
Mauro Luiz Maes; segundo
tesoureiro; lrlneu Krutzsch:
primeiro-secretário, José Dó
rio Ribeiro e segundo-secre
tórto. Raul Zappelirll. A ce

rimônia de posse da nova
.' dlretorto aconteceu ontem,

às 19h30, no Parque Aquáti
co Schmitz, na Ilha da Figuei
ra.

.

Sucesso na sua busca!

MARISA SANDRA lORENCETI - CRP-12/02032
psicóloga Clínica

Membro Associado da Ajapsy

Guaramlrim
A Apae (Associação de Pais
e Amigos .dos Excepcionais)
realizou, na última quarta-fei
ra (15), as festividades de
encerramento do onoletlvó.
na sede da entidade.· A .

comemoração iniciou às
19h30, com culto ecumênico
e, às 20 horas, teve a chega
da do Papai Noel:

CEPPSI
O Endereço da Pslcoloçla

371-2224
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A caminhonete é de pro
priedade da empresa em que'
Schuta trabalha, Maferville,'de
Jolnvll!e. Segundo o comer

ciário, ele demorou menos ce

dez minutos, e quando foi ver,
.' o veículo já não estava mais no
local onde havia deixado.
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Homem armado leva R$ 5,00 de
panificadora e foge de moto
-------------�------------�------

Polícia associa o crime a outro assa/to cometido em Guaramirim,
no mês passado, nas mesmas condições

Jaraguá do Sul - A polí
cia ainda não tem pistas
do homem que entrou ar

mado na Casa dos Pães,
na Rua Roberto Ziemann,
Bairro Amizade, às 9h30
de terça-feira (15), levqn
do apenas RS 5,00,
Segundo o comer

ciante que prestou queixa
na Polícia Civil, Anderson
Clei Vargas, 22 anos, o

homem entrou de capa
cete na padaria e rendeu

a funcionária do caixa
com um revólver, man
dando que entregasse
todo o dinheiro, mas para
·0 azar do assaltante, o

caixa da.panificadora es

tava vazio, contendo a

penas RS 5,00 para troco,
mesmo assim, o assaltante
levou o dinheiro e fugiu
em uma moto Honda CG
125 de cor vermelha,

O delegado encar

regado do caso, Wander-

lei José Alves da Silva, cln-.
da irá tomar o depoimen
to das testemunhas, mas

de acordo com ele, esse
assalto tem as mesmas

características de um ou

tro cometido em Guara
mirim, há cerca de um

mês. Um homem de moto,
que não. tirou o capa
cete, rendeu a dona do
mercado que estava no

caixa com um revólver e

fugiu de moto,

Atropelamentomatamenina de 6 anos
Jaraguá do Sul - A menina

Jéssica França Lopes, 6 anos,

e a mãe Sandra Maria França
Lopes, foram atropeladas no

domingo (13), por volta de 15

horas, na Rua Francisco Hrusch
ko. Jéssica, não resistiu aos fe
rimentos e morreu, na segunda
feira (14), na UTI (Unidade de

Terapia lntenslvo) do Hospital
Santo Catarina, em Blumenau,
por volta das 13h30. Sandra
continua internada, ela sofreu
cortes por todo o corpo e

queixa-se de dores.

Segundo o delegadoWan-

derlei José Alves da Silva, há
duas versões para o caso,

uma é de que o motorista do
Monza, placa LXT-67.27, Flávio
Nogueira, 30 anos, teria atro

pelado mãe e filha, evadin
do-se do local e em seguida
colidindo com o Fiat Uno, pla
ca LXD-3515, dirigido por Marli
Barzenski. A outra versão é de

Nogueira, afirmando que o

Uno cortou sua frente e ele,
para desvier. jogou o carro

para o acostamento e, ao ver
que ia atropelar a Sandra e

Jéssica, retornou imediata-

INFORME JURíDICO
REGRAS GERAIS PARA QUALQUER CONTRATO
O Código de Defesa do Consumidor garante os direitos e obrigações
de qualquer contrato, Dentre outras, são proibidas cláusulas que:
Diminuam a responsabilidade do fornecedor no caso de dano ao

consumidor;
Proíbam o consumidor de devolver o produto ou reaver a quantia já
paga em função de um produto ou serviço defeituoso;
Estabeleçam a obrigatoriedade de somente o consumidor apresentar
provas no processo judicial;
Proíbam o consumidor de recorrer diretamente a um órgão de

proteção ao consumidor ou àjustiça, sem antes recorrer ao próprio
fornecedor ou a quem ele determinar;
Autorizem o fornecedor a alterar o preço;
Estabeleçam a perda das prestações já.pagas por descumprimento
de alguma obrigação do consumidor, quando já estiver prevista a

retomada do produto,
Vitório A. Lazzaris e Isleb, Ventura

Advocacia - 372-1846

mente no Uno, foi quando
houve a colisão e ele perdeu
a direçöo do carro não con

seguindo evitar o atropela
mento, Ainda segundo o mo

torista do Monza, que se a pre
sentou na Delegacia na se

gunda-feira (15), acompa
nhado de advogado, ele

fugiu do local com medo de

represália dos moradores,
mas que em seguida chamou
o Corpo de Bombeiros,

O delegado irá tomar de

poimento das testemunhas e

da motorista essa semana, se

gundo ele, algumas pessoas
que viram o acidente afirma
ram que Nogueira apresenta
va sinais de ernbrlçuez

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912

Furto de veículo no Centro
Jaraguá do Sul - O comer

ciário de Joinville, Paulo Rober

to Schuta, 28 anos, teve a ca

minhonete Silverado, placa
MEU-5400, roubada na manhã
de quarta-feira (16), por volta
das 10 horas, em frente ao Cor

po de Bombeiros Voluntários,
na Rua Epitácio Pessoa, en

quanto parou para tomar café
na Panificadora Bovórlo.

Governador inaugura
prédio da Delegacia

Jaraguá do Sul - O governa
dor Paulo Afonso Vieira, junta
mente com a secretária de Se

gurança Pública, Lúcia Ste
fanovich, inauguram hoje, às 14

horas, o novo prédio da Dele

gacia Regional e db Instituto
Médico Legal. I

A obra, de aproximada
mente mil metros quodrcrdos.
levou cerca de um ano para se,r
concluída, A novo Delegacia
Regional está localizada no Bair
ro Vila Nova, a Rua Emmerich

Ruysan, esquina com a Rua
Mato Grosso, próxima ao Fórum.

De acordo com o delegado
regional, Ademar Grubba, hoje
acontece a entrego do prédio.
"Ainda falta arrumar a parte de
rnobfío. que chegou há poucos
dies, e fazer a transferência da
estrutura administrativa do atu
ai prédio para o novo", afirmou,
acrescentando que a Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina) terá que concluir a im

planta'çào da rede elétrica na

rua. '.'Devido a isso é que acre

ditamos que, somente em final
de fevereiro do ano que vem, é
que começaremos a atender
definitivamente no .novo pré-

.

dío". previu o delegado,

.�.
Lotérica

MEGA$ORTE
Av. Mal. Deodoro, 697

Fone: 371-9999

AUTO-ESCOLA
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

TRÂNSITO
---------

RESU�TADOS

Mega Sena (sábado)
concurso: 145

15 - 16 - 31 - 41 - 43 - 51

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 254
iª faixa:

02 - 12 - 26 - 27 - 37 - 43
2ª faixa:

06 - 09 - 15 - 18 - 19 - 38
concurso: 255

1 ª faixa:
03 - 14 - 17 - 1 8 - 20 - 45

2ª faixa:
05 - 10 - 17 - 18 - 24 - 26

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 489

01 - 36 - 38 - 41 - 74

concurso: 490
07 - 17 - 29 - 42 - 43

concurso: 491
03 - 10 - 14 - 21 - 64

Trinca (quinta/sábado/terça)
concurso: 155

A-04 ,8-18 C-22
concurso: 156

A-18 8-16 C-04
concurso: 157

A-10 8-16 C-11

Loteria Federal

(sábado/quarta)
cone, 3325 cone, 3326
1º - 44833 1º - 01203
2º - 32917 2º - 45647
3º - 44759 3º - 50146
4º - 38110 4º - 56222
5º - 08112 5º - 16386

Trevo da ,Sorte - conc. 002
28 - 30 - 19 - 03 - 08 - 18 . 14 -

42·45 - 31 - 06 - 26 - 25 - 21 -

48 - 05 - 37 - 36 - 15 - 27 - 11 -

47 - 34 - 22 - 16 - 32 - 13 . 33 -

46 - 38 - 23 - 43 - 02 - 01
,

'

CORREIODO POVO

�iBREI'HAUPT
Realiza

Sseut>nhe
�J\

REITHAUPT
•

as e Supermercados
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Equipe Malwee de Tênis vence
Copo de Encerramento da FeT

I

I
-.
'.
"

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

Moremo Filho, Paulo Neto e Téo Meyer foram campeões
e já lideram o ranking de 1999 Rua João Januário Ayroso, sino

(em frenteao Urbano)
Chapecó - A equipe Mal

wee de Tênis participou, no
último final de semana (11,
12 e 1/3), da Copa Encerra
mento da Federação Cata
rinense de Tênis, trazendo
três troféus para Jaraguá do
Sul. Os jogos aconteceram
na Academia de Tênis, no
Grêmio Esportivo Industrial e
no Clube R.ecreativo Cha

pecoense, onde aconteceu
a e�trega dos prêmios; Esta
competição já conta pon
tos para o ranking de 1999,
e os jaraguaenses iniciaram

,

na frente.
° tenista MarcniO Filho, 24

I anos, foi campeão na 4°
Classe A vencendo Fernan
do da Silva, do Aste! de Flo-

rianópolis, por dois sets a

zero. com parciais de 6/1 e-

6/2�
Paulo Neto, o Netinho.

foi campeão na 3° Classe
A ele venceu Celso Gar
cia, do Tabajara Tênis
Clube, de Blumenau, por
dois sets a um. numa parti
da muito disputada, com
parciais de 7/5, 3/6 e 6/3.
Netinho recebeu também
o troféu de campeão de

duplas de 1998, com Mar
celo Fuchter, de Joinville,
seu parceiro, e de vice

cornpeôo. individual. da 4°
Classe A.

O tenista Téo Meyer rece
beu o troféu de campeão
da 5° Classe B, ele enfrentou

na final Dinart Machado, do
Clube Jardim, de São Miguel
do Oeste. Meyer derrotou
Machado por dois sets a

'zero. com parciaisde 6/3 e

6/0. O_tenista recebeu o

troféu de cornpeõo do ran

king de 1998 na 6° <Classe B.

I Também relpresentaram
a equipe Malwee os tenis
tas Marcílio Silvo.. da 1 o

Classe A Vip, e Tony Silva,
da 5° Classe A, ambos não
conseguiram classificação
para a final da copa e

também não pontuaram
para o ranking.

A próxima competição já
está marcada para os dias
27, 28 e 29 de fevereiro, em
Rio do su

Tênis de Mesa encerra o ano
com a 70 etapa do estadual

tiveram conosco. nos apoian-
do". afirmou Mannes. (d

Os vencedores da 70 etapa S
foram: Pré-Mirim masculino, João d
Paulo Campos. de Alfredo Wag- d
ner, e feminino, Emanuela Krüger,
de Jaraguá do Sul; no Mirim mas- n

culino, Jader-Moreira, e feminino, C
novamente, EmahueJa Krüger, p
ambos de Jaraguá do Sul; no In-

n
föntil masculino, Eduardo lida, dé
São Joaquim, no feminino, Elisa

Scholz, de Joinville; no Juvenil V

masculino, Pierre Jochen, de AI- J(
fredo Wagner e feminino, Cláu- U
dia de Jesus, de Joinville; no Adul-

n
to masculino, Israel Santos, dê

tiJaraguá do Sul. e feminino, Joa-
na Wachholz, de Pomerode t
\ A equipe de Jaraguá do Sul e

foi a campeã geral do Circuito fi
de Tênis de Mesa/98 somando
277 pontos, em segundo lugar t
ficou Joinville, que marcou 123 SI

pontos, e São Joaquim ficou em p
terceiro, com 89 pontos.'

Jaraguá do Sul- O Centro de
Treinamento de Tênis de Mesa
realizou, no sábado-(12), a 70 e
última etapa do Circuito Esta
duct As competições aconte
ceram no ginásio de esportes do
Colégio São Luís e, após a com
petição, houve a premiação
aos vencedores do circuito para
os melhores do ranking de 1998
e a medalha"Amigo do Tênis de
Mesa",

Segundo o coordenador do
Tênis de Mesa, proressor Guida
Mannes, a medalha é uma for
ma de hornenooe'or todos

aqueles que de alguma forma
contribuíram para que as metas

traçadas para esse ano fossem

'I alcançadas, "Foi a nossa forma

; de dizer muito obrigado, pois o

Tênis de Mesa, apesar de ser o
.

segundo esporte mais praticado
no mundo, esse ano teve muito
mais respaldo em nosso Municf
pio, e devemos isso aos que es-

�cP :
� .

lS�[P@�lF��,
o Cerca de 120 crianças, de 9 a 14 anos, assistidas pelo Conselho
da Criançq e do Adolescente estiveram, nos dias 11, 12 e 13 de
dezembro, na capital do Estcdo. A viagem teve como objetivo
despertar nas crianças o interesse pelo conhecimento, despertar
a vontade em cursar uma universidade e mostrartudo o que o

estudo pode proporcionar. A viagem faz parte do Projeto Esporte
Solidário, uma iniciativa do Sesi (Serviço Social da Indústria), Con
federação Nacional da Indústria e do Instituto Nacional de Desen-

rvolvimento do Desporto, com o apoio da Prefeitura de Jaraguá
do Sul. através da Secretaria da IFamnia e do Fundo para a Crio,

onça e do Adolescente,

o A Federação Catarinense de Tiro realizou torneio de confrater

nização, em Blumenau, no sábado (12), Na modalidade Carabina Ar,
Samuel Lopes, de Joroouódo Sul. ficou em primeiro na categoria C.

Na Carabina Inglesa, Lopes ficou em segundo competindO pela ca

tegoria A com 577 pontos, O primeiro lugar ficou com Luiz Bork, que
<, somou 582 pontos, No çampeonato Estadual. Lopes recebeu meda

lha de ouro H3 quilates na Carabina Ar e segundo lugar na Carabina

Inglesa,
...

Jeep Club de Jaraguá do Sul
Neste 'sábado (19), estaremos realizando o tradicional Jeep Noel.
Evento que objetiva proporcionar um pouco de alegria ãs crianças
menos favorecidas do nosso Município, )

Também no sábado, acontecerá o jantar de encerramento das

nossas atividades e posse do nova diretoria, �estã? 1999, para o

qual todos os sócios estão convidados. \ ..'

A diretoria do Jeep Noel de Jaraguá do Sul deseja um feliz e

abençoado Natal e um ano novo repleto de realizações, onde as

dificuldades e os obstáculos do dia a dia deverão 'ser vencidos

com força e determinação, coisa que estó sempre presente no

espírito do jipeiro.
A todos os que colaboraram direta ou indiretamente com as ati
vidades desenvolvidas pelo nosso clube, os nossos 'sinceros

.
. \

agradecimentos.
As atividades serão reiniciadas no dia 2 de fevereiro de 1999,

-, .L /
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