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�Câmara Municipal aprova com emenda

�. projeto alterando a cobronço do ISS
.

..
.

"

.

A Câmara de Verea
dores de Jorrrquó .do
Súl cprovou. na tarde
de ontem, por unanimi
dade, o 'projeto gover
namental que altera a

cobrança do ISS (Im
posto Sobre Serviços)
no Município.

.

Por oito votos fa-.:
voróvels e seis contrários,
.foi aprovada também
uma emenda que supri
miu o parágrafo 3° do ar

tigo 145, deixando a co

brança do imposto como
está no momento - taxà
fixa para profissionais li
berais e alíquotas poro as

sociações ou empresas.
Página 3

Älugamos casas e

apartamentos para
temporada em

Balneário Camboriú.

Ahlgamos também
apartamentos par�

estudantes. I \

CiRECJ 5480

Fone 366-4764

MARUAN
---

Suacoof<aoça:nossamalorconqulsta
Flâvio Ueta

L� o Centro Cultural de Jara

: guá do Sul, previsto para
: estar concluído em 2000,
I foi palco do Grande Con

f certo de Natal, no domin

go, dia 20.
Se apresentaram, para

I
uma platéia estimada em

1,2 mil pessoas, a Banda
Musical do Colégio
Evangélico Jaraguá, Coral

I Infanto-Juvenil ao Colégio
ROland Dornbusch, Alunos

I e Corallnfanto-Juvenil da
Scar, Orquestra de Corda e

Camerata de Jaraguá do

Sul, Coral da'Univille e

alunos/atores da Oficina
ae Teatro da Scar.

IJtAIS SABOR PARA SUA VIDA

DaasRoclas
Industrial

Que as alegrias do Natal tragam paz
e prosperidade no Ano Novo que se

nuncia. São os mais <sinceros

desejos de
M.QrieulIbRa

'PLORISA
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Vigilância Sanitária garante qualidade nos serviços das farmócias de mönipulações.
Página 4 \
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Professores da Escola Santo Estêvão são obrigados a aprovarem todos os alunos.

Página 10
\

Ladrões levam RS 16 mil do posto do HSBC Bamerindus em Joroquó do Sul.
Página 11

-

ii-
Vitório A. Lazzaris

&
Isleb,VenturaS/C

oAB/se - 2563 - ADVOGADOS - OAB/se 275/97

CAUSAS:
- Previdenciária

,
- Trabalhista
- Consumidor
- Direito Bancário.

Rua Domingos da Nova, 303
Fone: (047) 372-1846

"., Funçjição
I �IVITORIA

. Pro
lJJ1§Jg�1J}
371-7719
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Pjrece de Natal
•

Mensagem psicografado por Chico Xavier

Senhor, desses caminhos cor de neve,
De onde desceste um dia para o mundo,
Numa visão radiosa, linda e breve, '

De amor terno e profundo,
Das amplidões augustas dos Espaços,
No teu Natal de eternos esplendores,
Abriga no teus braços
A multidão dos seres sofredores!
Que em teu nome
Receba um pão o pobre que tem fome,
Um trepo o riu. o aflito uma esperança,
Que em teu Natal aTerra se transforme
Num caminho sublime, sento e enorme

De alegria e bonança!

\

Apesar dos exemplos da humildade,
Do teu amor a todo a Humanidade,
A Terra é o mundo amargo dos gemidos,
De tortura, de trevo e impenitência,
Que a luz do amor de tua Providência
Ampare os seres.tristes e abatidos.

E em teu Notai, reunidos, nós queremos,
Mesmo no mundo dos desencarnados,
Esquecer nossas dores e pecados,
Nos afetos mais doces; mais -extremos,
Reviver a efeméride bendita
Da tua aparição na Terra aflita,
Unir a nossa voz à dos pastores,
Da estrela de Belém
Lembrando osmilagrosos esplendores,
Pensando em tl. reunindo-nos no Bem,
Na mais purq e divina vibração,
Fazendo da humildade
Nosso caminho de felicidade,
Estrada de ouro para a Perfeição .

• Centro Espírita Divino Mestre

o Natal se'gundo Mateus
• Pastor Carlos Roberto Streppel

No Evangelho de Mateus nos é
relatado a visita dos magos ao

menino Jesus, na manjedoura.
Através da figura destesrnooos.,

que também eram astrólogos, Ma
teus nos dá um firme testemunho:
nasceu Jesus, o Salvador da Hu
manidade!

Mateus, no seu testemunho, é
claro: o Natal é o Deus Eterno vindo,
até a humanidade para anunciar
um Novo Tempo. uma nova rea

lidade, onde até os astrólogos se

põem aos pés do Salvador, reco
nhecendo que Ele é superior às suas
previsões.

A comunidade cristã pois,
comemora no Natal um recomeço
de vida, um novo compromisso de
Deus com a humanidade. Esta nova
vida nos é apresentada pelo meni
no Jesus, a quem os astrólogos aos

seus pés presenteiam com: ouro, in
censo e mirra. Qual o significado �

destes presentes? O euro represen
ta o Re'i que é Jesus, em contra

posição a He.rodes. O incenso, resi
na orornótíco.extroído das plantas,
que se usovo na época de Jesus e
ainda hoje para louvar a divindade,
lembra que Jesus não é apenas um
profeta,-um mensageiro divino, mas,
ao contrário, é o verdadeiro e úni
co Deus, que desce à terra para
conviver com os seus,

A mirra, resina retirada de uma

árvore encontrada na África, era
muito usada em ungüentos, repre-

sentando o sofrimento e as feridas
de J�sus.

.

Com estes presentes, o evange
lista Mateus' faz uma clara confissão:
este Jesus que nós seguimos é Rei
(dos judeus), é Deus Eterno, e é o

Salvador de toda,a humanidade.
Através desta confissão de fé, Ma

. teus orienta sua comunidade, que
adquiriu firmeza de fé para enfren
tar desafios: a crendice nó horósco
po e na variedade de religiões.A fé
em Jesus era superior, tonto assim

que os astrólogos puserom-se a

caminho do encontro com o Rei dos
Juceus. e prostrados (de joelhos) o
adoraram.

Neste Natal nós também, iun
ta com Mateus, confessamos a

alegria de recebermos este Re.! e
Salvador em nossas vidas, Este é o

verdadeiro Natal: onde nós, com
fé, recebemo.s e$feiDeus que nas

ce entre nós' de 'tor,ma humilde,
mas que, mesmo osslrn. anuncia
um Novo Tempo, do qual todos
nós podemos participar, se confes
sarmos, como Comunidade Cris
tã, que este menino que nasce é
também O· nosso único e verda
deiro Deus, que guia as nossas vi
das e nos salva através de seu so

frimento, morte e ress.urreição. Esta
é a confissão dos visitantes do Ori
ente. Esta é a nossa confissão hoje,
neste Natal.

• Comunidade Evangélica Luterana

Carta do Leitor

Faz-de ..conta que é Natal
Padre e funCiOnár(os da Paróquia São Sebastião

Como para nós, o Natal
acontece no finol do ano, a
festa toma as rnols divers'as

, maneiras de ser comemora
da, Codo-quol de seu ãngu-

,

lo, encontra motivos para fes
tejar o Natal. Também e, es

pecialmente, o "shopping
center" festeja - e como - o

Natal.
Para evitar confusão

desnecessária, é interes
sante, de entrada, verificar
o tipo de Natal que está sen

do festejado nos diferentes
ornbíentes.

Impera também a figura
do Papai Noel. 'Hoje em die.
ele divide as honras da festa
com o Menino Jesus, Faz ele
muito bem! Jesus também faz
muito bem em relvindlcor o
seu pedaço. Há, porém, lugar
para os dois, Que um não in
vada o espaço do outro, São
as marcas do nosso ternpo. O

que fazer? Conviver?
Temos que garantir o lugar

de cada um, O Papai Noel
deve ter seguro o seu lugm no

"shopplnç". Nada de colocar
algum presépio "poro dar um

toque natalino", O saco .do
Papai Noel transporta ilusões.
O "shopping" é o lugar onde
se compra e se vende ilusão,
Pois que tenha seu espaço
bem delirnitodo. Não misture
mos as coisas .. , ou seja, as

pessoas,
A ilusão de que Papai Noel

é propagandista desenvolve
se no consumo, Consome-se
o quê, para quê? Depois do
Natal, a gente vê! O decan
tado "espírito de Natal", com
fraternidade e felicidade in
cluídas, faz porte da embala-

"

gem da ilusão? Se o Natal
não é preparado nem tem
fraternidade na seqüência,
como poderá ter naquela

data?
,

O Notól também tem o es·

paço de Jesus Cristo, aliás, o

aniversariante do dia. O No
tal dele, hoje, no cristlonlsrno
é de compromisso com 0S

irmâos e' irmãs, Em vez do
consumo, a partilha, Não é
um sentimento intimista

descornprornissodo com o

vida. É tão compromissado
quanto o compromisso de
Jesus- Cristo.

Por favor, deixem a gente
festejar o Natal em paz, cada
qual naquele que fizer melhor
o seu tipo. Só não misture .. ,

A todos vocês, paroquio
anos, amigos e benfeitores

que, ao longo deste ano,

partilharam conosco os meso

mos ideais de justiça e paz, de
amor e fraternidade, os nos

sos votos de um Feliz Natal e

um �Ano Novo repleto de

bênçãos,

Artigos para Carta Aberts, devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180. As cartas
devem conter no máximo 30 linhas, o endereço ou telefone para contato. O jornal se reserva o

direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais nece-ssárias.

� � � 4

CORREIO DO POVO
, .

Gráfica e Editora CP Ltda. - CGC 00.105.755/0001-50 - Administração, Redação, Departamento Comercial e Oficinas

RúaWalter Marquardt, 1.180 - CEP 89259-700 - Caixa Postal19 - Jaraguá do Sul- SC - Fones/Fax (047) 370-7919 - 370-8654, 370-8649
Os textos e colu/las assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, lião refletindo, necessariamente, a opinião do jornal. :

. ,

São os votos da
Duas Rodas Associação

Recreativa a todos os
seus clientes e amigos

Duas Rodas
Industrial
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o Jornal CORREIO DO POVO agradece e retribui os votos de
feliz Natal e próspero ano novo de Hungária,Turismo e Câm
bio; Amvali; deputado Edson Andrino; Senai; Sicpa do Brasil;
Grimagrat Indústria e Comércio de Material Gráfico; Imobi
liária Seculus; Humana Urgente; padres e funcionários da
Paróquia São Sebastião; vereadora Lorita Zanotti Karsten;
Campos, Mattos, Mayer & Bianchi, Advogados Associados;
Agência de Publicidade Formato; Duas Rodas Industrial;
Wigando Mayer; Maria Salete Patrício dos Santos e equipe
da 19° CRE; doutores Newton Stadler e VirgOio De Mares e

equipe; Liga Norte-Catarinense de Voleibol; Secretaria de
Cultura, Esporte e Lazer de Jaraguá do Sul; Secretaria de

Educação de Jaraguá do Sul; Sociedade de Desportos Aca
roí; Rac Indústria e Comércio; Metalúrgica Erwino Menegot
ti; ImporgrafComercial e Importadora; Secretaria da Famnia
de Jaraguá do Sul; IBF; Tábua Veículos de Comunicação;
Bau&Art; Instaladora Elétrica Osvaldo; KWB Comunicação;
Ferj; CMC Comunicação; irmãos, professores e funcionários
do Colégio Marista São Luís; Intergráfica; Apae de
Guaramirim; Pro Imagem, Estúdio Gráfico; Icro Bordados; Petit
Editora; Henrique Steffens; Papelaria Tânia; Prefeitura e Câ
mara deVereadores de Schroeder; Juliana Botelho; Mônica
de Souza; Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul;Wisdom Idio
mas; Sularroz; Promosul; Prefeitura de Joinville; deputado Fran
cisco Küster; Federação dos Metalúrgicos da CUT/SC; Con
federação Nacional dos Metalúrgicos da CUT; Colégio Es
tadual Abdon Batista; Osmar Pinheiro; Zeinorte e Schupp;
Apae de Jaraguá do Sul; Speed Press; Hospital eMaternidade

es· Jaraguá; Fleischmann Royal; Irio José Bortolini; Rolf Botho Her

I' o
mann; Ewald Heinz Boss; deputado Edinho Bez; Decorpel Pa

�a· péis. Clube de Canoagem Kentucky; Oficina de Mecânica

nl
0,
Majcher; Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança; Eletro

�I lar Comércio de Peças; Exata 'Consultoria e Eventos; Tecno

b � ftex Consultoria e Sistemas; Senac; Entre Folhas; Seara; Chris

ha tiane Hufenüssler; A Comercial e Assessoria de Imprensa da
I o LB\f.

60 �-------------------�

6e Será um verdadeiro Natal ...

fte - Quando soubermos compartilhar
po - Quando tivermos amor para dar
nOI - Quando descobrirmos a importância de nos doar

ui.
- Quando fizermos da fé o nosso constante guia

el
- Quando condicionarmos a nossa vida para tudo

io que nos leva a DEUS.

QUE O SEU SEJA UM V.ERDADEIRO NATAL!

São os nossos votos a todos
os clientes e amigos.

35

o

ÂstECÂ
CONTABILIDADE

Rua Carlos Eggert, 209
Vila Lalau - Jaraguá do Sul
Fone: 371-6109
Fax: 370-0570

DBIMAGBM
Hospital Jaraguá

o Centro de Imagem do

Hospital Jaraguá deseja a todos

os clientes e colaboradores um

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

Francisco Alves/CP
V

Em cima da hora, Câmara aprova
projeto sobre cobronço do ISS

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

Proposta governamental foi enviada ao Legislativo quatro dias antes do
recesso parlamentar, exigindo sessões extraordinárias para a votação

Jaraguá do Sul - Por unanimi
dade, a Câmara de Vereadores

aprovou, na tarde de ontem, o

projeto do governo que altera o

Código Tributário Municipal. 'Foi
aprovada também, por oito votos
favoróveis e seis contrários, a
emenda que suprimiu o parágrafo
que propunha alterar as formas e
as alíquotas de cobrança, O pro
jeto vai para a sanção governa
mentaL que poderá vetar c:í emen
da, precisando a Câmara de 2/3
dos votos des parlamentares para
derrubar o veto:

Pela proposta, o governo pre
tende "adequar" as taxas e alíquo
tas da contribuição, Hoje, os proüs
sionais liberais pagam anualmente
valores fixos que variam entre RS
192,00 a RS 300,00 e alíquota entre
1 e 5% do faturamento de empre
sas ou associações, igual aos de
mais contribuintes, Segundo o

secretório de Administração e Fi

nanças, José. Papp, o objetivo é
tributar de acordo com o fatura
mento, buscar a isonomia e ou-

mentar a base de contribuição,
Papp prometeu, para o dia 11 de

janeiro, reestudar a redução das

alíquotas,
O vereador Alcides Pavanello

(PFL) disse que a cobrança de 5%
do faturamento é um absurdo,
mas que não concorda com a for
ma atual de cobrança, Durante o
debate da emenda, o vereador
Vicente Caropreso (PSDB) pediu

Que a paz esteje
presente neste NataI
São nossos sinceros

Votos.
Boas Festas!
Fone 371-0568

mais tempo para se analisar
matérias tributárias, O projeto foi
enviado ao Legislativo no dia 10
deste mês, Caropreso disse que o

projeto do governo inviabilizaria

algumas empresas, que corriam o

risco de desaparecer, "O projeto
é bom, o problema foi o ternpo".
resumiu.

No dia anterior, os vereadores
debateram a proposta com repre
sentantes das associações Médi
ca, Odontológica, de Advogados,
de Engenheiros e Arquitetos, de
Contabilistas e CPL (Centro Inte

grado de Profissionais liberais), Na
oportunidade, o vice-presidente
do Sindicont (Sindicato dos Conta
bülstos). lIário Bruch, argumentou
que a proposta elevaria, em al

guns casos, a contribuição em até
40 vezes. Ele disse que hó 12 anos
os profissionais liberais tentam dis
cutir a alteração do ISS.

O vereadorGilmar Menel (sem
partido) desde o início se posicio
nou contrário ao projeto, Na opi
nião dele, o governo deveria envi
ar a proposta com pelomenos três
meses de antecedência, "É um

projeto polêmico que exige muita
discussão, Não poderíornos votá
lo assim de afogadilho", comple
tou,

Nota de Agradecimento
Ao Hospital e Maternidade Santo Antônio, de Guararnirirn. A família .

de Viviane Arruda agradece o apoio, sensibilidade e solidariedade do

mesmo, pelos cuidados e recuperação de Luciano Arruda. Queremos
homenagear a dedicação desses profissionais: Dr. Ângelo Vandavalli

(cirurgião), dr. Sérgio Ricardo Krünke (anestesista), dr. Paulo
Odebrech (urologista) e a equipe cirúrgica e de enfermagem e aos

colaboradores,
E à direção que dá o entusiasmo para que esta obra permaneça firme
e forte,

Mensagem:
Que a fé e a esperança num futuro melhor estejam presentes em
nossos corações iluminando com o brilho do Natal todos os dias
do ano novo, com a mesma intensidade de amor, paz e sabedoria.
São os votos de Viviane Arruda e família,

Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 1998

/PãoNacionall
Ouo/ldade I

�
Pão de Batata Recheado,

Pão de Queijo, Coxinha de frango
com requeijão,

Croissant e muito mais ...

Rua Humberto Pimentel, 44 (ao lado
Sorvo Paviloche) . Fone 984·6885

Check-up
VIP��
Sua empresa

em ótima forma

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dcdos.dcvlqllônclo Sanitária
não satisfazem OsmarGünther
--_._-----------------------------

Secretário-executivo do Comurb enviou requerimento ao Conselho Municipal
de Saúde questionando sobre o controle e origem das matérias-primas

Jaraguá do Sul - o secretário
executivo do Comurb (Conselho
Municipal de Planejamento Ur-:
bano), Osmar Günther, também
engenheiro da Secretaria de

Planejamento, não ficou satisfeito
com o laudo recebido dGlVigilân
cio Sanitária, Ele continua afir
mando que os frascos com medi
camentos manipulados deveriam
conter a bula com orientações
sobre os possíveiS efeitos cola
terais, Günther é autor do requeri
mento ao Conselho Municipal de
Saúde questionando sobre a com

posição dos remédios, efeitos co
laterais e a origem das matérias
primas utilizadas,

O descontentamento de
Günther é decorrente da divul- ,

gaçâo esta semana do laudo de

fiscalizações realizadas nas farmá
cias de manipulações do Municí
pio, De ccordo.corn o documen
to, assinado pelos fiscais sanitaris
tas da 170 Regional de Saúde:
Maria Lúcia Rodrigues, John Bre-'
mer e Alcides José Cani, as farmá
cias e os remédios manipulados
obedecem as regras de conduta
e as normas definidas pelo Mi
nistério da Saúde,

Günther disse que o pedido foi
baseado nos incisos XXXIII e XXXIV
do artigo 5 da Constituiçâo Fe
deral, que asseguram ao cidadão

informações gerais do governo,
"Solicitei informações sobre o con

trole e a fiscalizaçâo feitas por
parte das autoridades da saúde",
justificou, acrescentando que está
preocupodo com o aumento no

número de remédios manipula
dos, "Se até os grandes laboratóri
os têm medicamentos falsificados
e adulterados, o que assegura a

eficiência dos manipulados senão
uma vigilância responsável e

periódica?", completou,
O diretor do Departamento de

Vigilância Sanitária, Sérgio,
Lukarsewski, relatou que, com

relação às instalações e aos equi
pamentos, as farmácias têm áreas

compatíveis com a manipulaçâo
das formulações, a higienizaçâo é
satisfàtória, temperatura controla
da, balanças aferidas regular
mente, possuem água purificada

BEBIDAS DE TODAS
AS MARCAS

372-0620�
Fiscalização: Nanei assegura o controle das farmácias

e sistema de exaustão, A
secretária de Scúde. Nanci Zim
mermann, presidente do Conse
lho Municipal de Saúde, lembrou
que os medicamentos manipula
dos sâo específicos e indicados

por médicos,
- O que está acontecendo e

não pode acontecer é que, por
ser mais barato, os consumidores
têm recorrido às farmácias de ma

nipulações para adquirirem remé
dios comerciais - admitiu,

Sobre a origem das matérias
prlrnos. Lukarsewski informou que
a grande maioria é importada e

vem acompanhada de laudos
com as especificações fornecidas
pelo exportador, "As fiscalizações
sâo periódicas, através de um

roteiro de inspeçâo", informou
Conl. Quanto aos efeitos cola
terais, Bremer lembrou que os

remédios sâo específicos e as ori

entações partem dos médicos

que as receítou. Maria Lúcia ga
rantiu que a validade e a concen

tração dos remédios estão no

rótulo,
O relatório informa ainda que

o responsável direto pela manipu
lação é o farmacêutico, Sobre o

controle de qualidade, o docu
menta afirma que não existe, mas
informa que as matérias-primas são
submetidas a análises de controle
como pH, ponto de fusâo e ava

liação visual. Günther desdenha e

diz que os pacientes precisam sa

ber o que estâo ingerindo,

B T ARTE
Você está procurando a Botoarte?
Pois ela mudou! Está ,agora ,com sede própria para melhor

lhe atender com eassades, picuetas, aplicações de
botões em gera I e fabricação de cada rços.

NOVO

ENDEREÇO

Botoarte Produtos Têxteis Ltda.

R_. Ângelo Marangoni, 79 "

Fone/Fax: (047) 370-2035

Parecia até ficção, A Cãmara de Vereadores de Jaraguá do
Sul, pela primeira vez, discutiu com propriedade, seriedade e

profundidade um projeto governamental.
Foram longos debates, inclusive corn a participação de

representantes de entidades e associações de classe,
o polêmico projeto, que altera a base de cálculo da

cobrança do ISS (Imposto Sobre Serviços), exigiu a queima de
fosfato dos nobres porlornentores.

Brasa
A divisão do plenáriO se

deu mais por que o

imposto acaba pegando
no bolso de parte dos
vereadores e pelos

compromissos assumidos
com associações e

entidades de classe,
Por fim, foi muito bom ver

os nossos parlamentares
discutindo e

argumentando sobre um

projeto de interesse

popular.

Sardinha
Com a votação, resta
saber se os vereadores
contrários ao projeto
usaram mesmo o bom

senso ou se legislaram em

causa própria,
Carioni Pavanello (PFL),
sempre fiel ao prefeito

Geraldo Werninghaus (PFL),
usou todos os argumentos
para convencer os colegas
e os representantes das

,entidades e associações
de classe, Não conseguiu,

Bonitinho, mas ordinário
Os novos abrigos para passageiros dos õnibus urbanos são

bem bonitinhos, azuisinhos e delicadinhos, mas não

cumprem a finalidade,
Quando chove, não protege ninguém. No tempo de calor

se transforma em forninho para assar passageiro

Perguntinha
Quando serão instaladas as passarelas nas pontes Abdon

Batista e Cristina Vailatti prometidas pelo governo?
A ordem de serviço, assinada em 19 de outubro,

determinava 50 dias para o início da construção das

passarelas,
O prazo venceu no dia 8 deste mês', Já estamos com 16

,

dias de atraso,

Lanchonete e Sorveteria

[ADD/Maklef�
É MAIS SEGURO

. Conheça todos os nossos serviços na área de

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

sua segurança e tranqüilidade.
�O�OÇO Rua: Presidente Epitácio Pessoa, 490 - Centro

V,�\)f.Rf. Fone: 372-0047 - Jaraguá do Sul - SC
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JATEC Informática Ltda.
Vendas e Assistência Técnica Especializada.
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Rua WalterMarquardt, 486 _ Vila Nova _ Jaraguá do Sul _ se

Fone/Fax 370-7509 <-é-mail."jatec:@!Jtetuno.com.br
('.\..

Desde a concepção "Vipa na Terra" não
há data mais feliz que o Natal Cristão.

Desejo a toda Jaragtiá do Sul omelhor, o
v mais feliz e omeisconsciente Natal.

. ..

f\, ..

Que o Ano Novo transforme a vida de cada UIl?
de nós em luz e emor.

Niura Demarchi dos Santos
Vereadora

Autoposto lsac deseja
a seus clientes e

amigos um Feliz Natal
e muitas alegrias
no ano que Inicia.

BR-280 - Km 84 - Fone: 375-1237
Rua Jorge Lacerda, -125 - Fone: 375-1055

corupá - se

.1
\.,

'Direct' da Varig vai garantir
liberação de carga rnols rápido

iscai· Se
'seal
ent

.-sag
_c:::e:>m_

_ c:::e:>m _ b.-

-----------------------�---------

Contrato: Ebner (D) e Opice confirmam parceria
- A importação será ape

nas a primeira etapa do Di
recto A Varig pretende ex

pandir o novo sistema tam
bém para oexportação, com
redução de etapas e do tem-

po no ciclo de transporte -

disse Ebner. na cerimônia de
assinatura do contrato, junta
mente com o diretor-superin
tendente da Colúmbia, Luiz
Carlos Opice.

Novo serviço, inicialmente implantado nos aeroportos de Guarulhos e

Viracopos, facilitará a retirada da carga importada

Porto Alegre - A Varig Cargo
está lançando, inicialmente nos

aeroportos de Guarulhos e Vira
copos, ambos em São Paulo, o

.

Direct. um novo serviço destina
do aos agentes de carga e em

presas importadoras, que facili
ta a retirada da carga importa
da com redução no tempo da

liberação alfandegária e menor

custo de armazenagem.
Pelo Direct, a Receita Fe

deral mantém o Projeto Des

carga Direta, cujo conceito é
fazer do aeroporto um corredor
de passagem rápida de carga.
A remoção dos contêineres e

pallets fechados, após a che
gada do vôo, será feita em

quatro horas para as EADls (Es
tações Aduaneiras do Interior).
Nos armazéns alfandegários da
zona secundária, a liberaçã6
oouoneírc ocorrerá, na média,
em 24 horas.

O Dirset foi desenvolvido em
parceria com a Colúmbia Siste
mas Integrados de Logística. O
diretor da Varig Cargo, Carlos
Ebner, disse que o serviço vai

proporcionar maior agilidade
na distribuição dos produtos im

portados, com a integração do
transporte aéreo e a disponibili
zação da carga nas estações
aduaneiras integradas em pra
zo definido e com diminuição
significativa de tempo para li

beração pela Receita Federal.

............-=--__ ABRA SEU CORAÇÃO PARA AS
ALEGRIAS 00 NATAL. AS

ESPERANÇAS DE PROGRESSO
E DE NOVAS CONQUISTAS SE
TORNARÃO REALIDADE NESSE
ANO NOVO QUE ESTÁ
SURGINDO.

BOAS fESTAS
PEDRO GARCIA - VEREADOR

.I Vitó�io A. L'azzar-is
Bt

I Isleb, Ventura S/C
OAB/se 2563 • ADVOGADOS. OAB/se 275/97

• Previdenciária
• TrabalhistaAdvocacia voltada para

Pessoa Física

Rua Domingos da Nova, 303 - Fone 372-1846

• Consumidor
• Direito Bancário

Contabilidade Geral·

Registro de Empres s

Orgãos de Classe
III

CRITÓRIO CONTÁBIL MARLIAN SIC LTDA.
--1)-

ANO

p)
I

'MARLIAN
---

Sua confiança:
nossa maior conquista.

�LI.sa �.-E!t==»_ er'
Fe:>.,E!t'Fsa>< =

C:;E:� 8925
.... t:t:.p=,'www_
m oEll.-1 isa.,�., E!t
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Av. Mal. Deodoro, 776 - Centro

CZJr. 9lcyr 91ídekí Cj(odrígues da. cJílotl

Ortopedia e Traumatologia
.

Cirurgia do Joelho - Artroscopia
CONSULTAS SOMENTE COM HORA MARCADA

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

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

Q.?yclli, a loja
que vcsíc o

homem de

bom 8osLo.
Calçadão, 364 -c/estacionamentoanexo- não fechamosparaalmoço

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

Rua Walter

Marquardt,
//40

Telefone:
370-7861

Natal Vieira

Móveis em.

1 +. 2 x sem juros

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

(antiga Loja Fruet)

- CORREIO DO POVO----CELSO L
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. • I.

• Nesta hora em que paramos
para celebrar a grande festa /

cristã e comemorarmos a

chegada do novo ano,

desejamos saudar nossos

leitores. Que as bênçãos do

Menino Deus se prolonguem por
toda a vida, Que o espírito
natalino possa expandir a
fraternidade em 1999. Que as

alegrins do Natal estejam
presentes em todos os dias do
novo ano, com muita paz, saúde
e prosperidade. Vamos edificar,
juntos o amor, Feliz Natal e um
novo ano de muitas realizações,
é o que desejamos.

• O companheiro Albino/Flores.

aquele da Studio FM. bom papo
coisa e tal, aniversariou

segunda-feira (21), e ouviu um

atinado de coro de vozes

cantando "parabéns pra você",

• Agradeço e retribuo as

mensugens de Feliz Natal e

Próspero Ano Novo que recebi

de Lojas e Supermercados
Breithaupt. Bradesco, Unibanco.
Banco do Brasi L Barnerindus,
Iraivan Imobiliária. Paróquia São

Sebastião, Posto Marechal.
Palmas Parque Hotel, Javel,
Colégio Divina Providência,
Cyri 110 e Sérgio Baganoli,
Bretzke, Centro Educacional

Iruegrado Jaraguaense, pudre
FclipeDalcegio, Aldol' Elfrida
Salai, AMA. Antídio Lunelli e

família, Secretaria de Cultura.

Esporte e Lazer,Wisdorn, prefeito
Leonel Pavan (BaI. Camboriú),
Bcsc Seguros, Marlian
Contabilidade, Chevrolet, Cartão

Jaraguá, Floricultura Florisa,
vereadora Niura, vereador dr.
Moacir Bertoldi, prefeito Geraldo
Werninghaus. Havan, Rádio
Jaraguá. Rádio Studio FM. Casa
do Chocolate do Chico e da Têre:
Malwee Malhas, vereadora
Lorita Zanoni Karsten, Hotel
Laje de Pedra (Canela/RS).
Adriano Trentini e Exata
Consultoria e Eventos.

Os nossos diretores Eugênio Victor Schmõckel (Brunhilde) e Francis.
Alves (Yvonne) com a equipe do CORREIO DO POVO, no almoço d

confraterni�ação, animad�ssimo, sábado passado, no Parque Malw«

Edson Junkes

No coquetel de
lançamento do livro

Iaraguâ do Sul

'progresso e Vida,
semana passadam
Restauranie Burg
Garten, os autores
Rogério Monteiro e

Catarina Rüdiger
autografando a

obra
'

Charles f'r'''''''''''1I!iIliiW

Schmauch

(Cl Sport
Center) e

Adelir "Nini"

Camello

(gerente do
Besc/Portal), de
bem com a vida

Beleza em dose

dupla, Adriana
Grim (Rainha do

Clube Atlético
Baependi e
Schützenfest)
com a amiga
Fabiane Gartz;
saudando � ano

novo

Clínica Especializada em Ortodontia

J. J. C a r Ion

QRTOPLAN
Plano para tratamento ortodôntico

Atende-se por Convênio ou Particular

I,
- Tratamento Orto-Cirúrgico
- Tratamento Corretivo para Adultos e Crianças
- Tratamento Preventivo e Interseptivo
- Tratamento Ortopédico Facial

1

Dr. J.J,. Carlon - CRO 717

Dr:,M. Marc!:ello'Carlon - CRO 4190
Dr. Márcio A. Carlon - CRO 4546

Centro Médico Odontológico - Rua Guilherme Weege, 50

�o andar - Jaraguá do Sul- SC{ Tel: 371-0421 e 372-1279
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Especia\ 30 anos

Encarte especial do CORREIO DO POVO 24 de dezembro de 1998

Malwee Malhas - 30 anos comemorcdos
com muito brilho no Natal de 1998

Nestes 30 anos de atividades, a Malwee Malhas, além de gerar
mais de quatro mil empregos diretos, proporcionando renda às
famílias jaraguaenses entre outras, tem se destacado como uma

grande incentivadora e colaboradora de instituições assistenciais e
filantrópicas da região,
Somente este ano, a empresa destinou uma soma elevada a

entidades diversas da região (hospitais, Apae's, Bombeiros, etc.). A
empresa Malwee Malhas não divulgou o vetor.

Francisco Alves/CP

RenaldoJunkes

C? Papai Noel da Malwee Malhas, de
Blumenau, cheçou trazendo alegria

A filial de Pomerode é
presenteada com uma

bela decoração que
enche de graça e

beleza o Natal de 1998

Oencanto

proporcionado pela
decoração natalina,
feita pelos funcionários
da Malwee Malhas, de

)

Jaraguá ..

do Sul, é
indiscutível

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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30 anos de sucesso: hornene

da tcrníllo We_ege,
que chegou ao

Brasil em 1868, a
casa onde morou,

.ern Pomerode
, Fundos, foi

.� '.,.. �
•. -.2:.

;;�!�!!º12{ºIJlJI,ºmlç,,ºiii;Ja Casa do Imigrante durante a

inauguração, no dia 5/7/98, em Pomerode Fundos

b�

recuperada e

mobiliada com

objetos da família,
ACaso do

-I,mi'grante está
aberta à visitação'
pública inclusive
rios finais de
semana,

1
Familiares procuram seus nomes na árvore
genealógica

Wandér Weege e'Dagmar Guent!ler no
descerramento da fita

l �

',J\1ftY1�-
-

Laurita Weege visita um dos quartos da Casa do

Imigrante

co� muita
criatividade e

descontração,
Durante a

semana, os

colaboradores se

fantasiaram e

trabalharam em

clima de 'festa,

I

Confraternização entie os colegas de frabalho

�'-- ,

A agitação no momento da troca de turnos

(matriz)

Trabalhóndó com descontração
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Proma inaugura Edifício Dianthus
A Proma Construções e

Planejamento Ltda. está
inaugurando mais um em

preendimento em Jaraguá do
Sul. Trata-se do Edifício

Dianthus, com arquitetura
primorosa e design moderno,
conta com quatro apartamen
tos de cobertura Duplex com
área de 421.50m2 e

397.80m2, e 28 apartamentos
Tipo com área de 225.92m2 e

214.07m2• O apartamento
Tipo é composto de suíte
master com banheira de

hidromassagem, dois quar-

tos, sala de estar/jantar,
lavabo, sacada com chur

rasqueira, cozinha, banheiro
social, dependência de

empregada, banheiro de

serviço, lavanderia, duas
vagas de garagem e box pm'a
bicicletas. O edifício

possui 11 pavimentos,
.

totalizando uma área de

7.798,46 metros quadrados,
contendo salão de festas,
piscinas adulto e infantil,
sauna, churrasqueira coletiva,
dois elevadores, iluminação
nos corredores com sensor de

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

corações sempre é
bom tempo.

Boas Festas!
,

e um Otimo 1999

...

a

PIZZARIA
Ponto de bom

gosto!

A!. S�nta Catarina, 1192 - Barra Velha - Fone 456-2982

.
presença, videoporteiro nas

garagens e porteiro eletrôni
co.

Com início da obra em

agosto de 1994 e término em

novembro de 1998, o Edifí
cio Dianthus foi construído
no sistema de condomínio

(obra a preço de custo),
possibilitando ao condômino.

o acabamento personalizado.
O Edifício Dianthus nasceu

com o intuito de proporcio
nar o máximo de prazer em
se morar bem.

Divulgação

Arquiteta Karina Lischka entre,os sócios da Proma, Obenaus e Salai
\

MÓVEIS
EMFERRO

Rua Campo Alegre, 196
Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul- SC
-

TElEVENDAS:

,370-1212

TELEVE�DAS: 371-3466
Rua Rodolfo Hufenüssler, '104 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
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REMINISCÊNCIAS
RIO DO SERRO E SUA 'HISTÓRIA (144) - APONTAMENTOS

,

Em continuação do capítulo anterior, para o

senhor Seheeberger ficou a incumbência de
construir um forte muro de apoio e a usina. No
início de 1914, a usina entrou em funcionamento
e produziu a primeira eletricidade em Pomerode,
na região do Alto Rio Testo. Albert concedeu
eletricidade para 13 residências e ranchos, para o

bar do Gustav Zastrow, ao salão de Erwin Zastrow,
à farmácia de Spätmann (onde hoje está a garagem

,.

da empresa de Transportes Coletivos Volkmann),
às casas comerciais de Georg Haut e a filial da
fi rma Weege, em Testo Rega, e seus respecti vos
açougues. A usina elétrica funcionou até o ano de

1962, quando aEmpresul (Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade), mais tarde Celesc (Centrais
Elétricas de : Santa Catarina) tornara-se

concessionária de' eletricidade para todo o

Município de Pomérode. A pequena hidrelétrica
funcionou durante46 anos e trouxe muito conforto
aos comerciantes e moradores de Testo Rega e Alto
Rio do Testo. "Mas não só a eletricidade unia os

pomeranos que ficavam di vididos apenas pela serra
deJaraguá. Familiarmente, entre diferentes uniões,
as regiões continuavam a costurar laços de

paren tesco. Lem brames )ao acaso o primei ro
professor que veio de Pomerode, foi Albert Rahn,
porque a Comunidade Evangélica queria os filhos
de rio-cerrences na escola. Acontecia que, quando
chegou o professor, entrou em questão a

remuneração. Dinheiro que era bom não existia.
Então chegou-se ao entendimento, de que o,� pais
pagariam o devido em moeda e fm produtos qu� .

cada um produzia ... uns tantos litros de milho, de
feijão, de arroz, galinhas, café, milho, batata, cará
e o que a gente poderia imaginar. Algum produto
servia para a engorda de suínos, outros para uso

da família, e as criações eram depois negociadas
com os vendeiros, que liberavam algum dinheiro
e o restante em crédito para.comprar fazendas e

outros gastos. p professor Albert Rahn tinha uma

longa história para contar o segredo de sobreviver

na comunidade, onde também era requisitado para
os trabalhos religiosos, pois os pastores vinham de

ternpo em tempo para essa finalidade. Silvinha
Buzzarello lembra em seu trabalho os parentescos:
"No ano de 1922, Albert fez a parti lha de seus

bens e imóveis entre os filhos: August, Albert
Júnior, Erwin e Hugo. Albert Paul e Emilia tiveram
seis filhos: August, Bertha, Klara, Albert Júnior,
Erwin e Hugo. Todos se casaram: August com
Maria Fischer, Bertha com Wilhelm Weege, Klara
com Friedrich Weege, Albert Júnior com Else

Weege, Erwin casou-se com Alvina Arndt e Hugo
com Bertha Zech. O casamento entre as famílias
Ramlow e Weege Criou um grande parentesco, pois
Else Weege era filha de Hermann, o ferreiro, que
era irmão de Wilhelm (casado com Bertha) e

Friedrich (casado com Klara). Hermann, oferreiro,
Wilhelm e Friedrich eram filhos de Friedrich

Weege. Por sua vez Friedrich Weege (pai destes
rapazes) era. irmão de Karl Weege (que faleceu
em Jaraguá do Sul, na Rua Padre Pedro Francken,
depois Arthur Müller) pai de Hermann Weege, o

comerciante e político. Albert Paul Ramlow
chamou o pastor Rudolf Friedendorf à sua casa no .

início de 1928. O pastor foi até Albert e perguntou o

motivo do chamado, o qual respondeu:
"

...Quero
preparar o caminho que devo seguir". Toda a família
foi convidada para compartilhar da Santa Ceia em

sua casa, atendendo assim o pedido e o desejo de

Albert, tanto pelo pastor, quanto familiares.
Não tardou muito e Albert veio a falecer em 23

de maio de.1928. O sepultamento foi realizado pelo
pastor que dirigiu as seguintes palavras:

"

... Em

verdade vos digo, este falecido entrará para oReino
dos Céus": O sepultamento se deu no Cemitério dá

Comunidade de Alto Rio do Testo e foi

acompanhado ,por muitos amigos, que

compartilharam com Albert Paul Ramlow, .os

momentos alegres, tristes e difíceis e de sucesso

de sua vida".
Fritz VOll Iaraguâ - 12/98

Graças ao sr. Gerhard Roeder podemos divulgar e reproduzir estafoto que lembra o salão que pertencia a

Wilhelm Weege, aíno Rio Serro /l que, em 1932, lVi/helm e Bertha vendiam aIohann Julius Möller. Esta

foto mostra um grupo de jaraguaenses, do Centro, em freqüentes visitas ao interior, identificando-se o

casal Vierheller, Lothar Sonnenhohl, Loni e Aneli Buhr, Hansi Schreiner, pai de Carla, diretora da Ferj,
Ricardo Roeder e o farmacêutico Carlos Hafermann.

Boas Festas e
Feliz Ano N'o'vo!
'São os votos de:

É PARA NÓS, MOTIVO ,DE

GRANDE ALEGRIA, SER 'UM
DIVULGADOR DO ESPÍRITO

NATALINO. QUE ESTE
ESPÍRITO DO NATAL NOS
ACOMPANHE NESTE ANO

QUE INICIA!

ICORREIO<I
AGÊNCIA CORREIOS REINOlDO RAU

"Façamos de nossas vidas verdadelras obras
de arte, onde os momentos de plenitude
artística se traduzam na fé ínabalävel, no

- "-

amor ao próximo e na 'busca da harmonia

colocados sutilmente nos nossos dias, como
se estivéssemos pincelando a grande tela

dos nossos destinos." .

FELIZ NATAL
e os nossos mais sinceros votos de que 1999

traga consigo dias plenos de 'muito sucesso,

sensibilidade, paz e muito mais amor -.

. ,

·'C.QNTABILlDAD,E·- SEGUROS
.

E PROJETOS EMPRESARIAIS
/

Rua Bernardo Dornbusch, 300,:, sala 7,8 e 9
Tele/fax: 372-0159 - 372-0504

Jaraguá do Sul - SC
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Sexta-feira, 24 de dezembro de 1998

Colégio São Luís Marista no

encerramento do ano de 1998

o NataZ da criança carente
o Rotary Club de Jaraguä
do Sul, do Distrito' 4650,
realizou, àsI4 horas do

dia 12 de dezembro, pela
45" vez, o programa que a

Avenida de Serviços
chamou de Natal da

criança carente, por
intermédio da qual o

.

clube, através de-líderes
de bairros, identifica
famílias com filhos de I a

9 anos, que não têm

condições de proporcionar
.

uma comemoração
natalina. No corrente ano,

realizaram-se 820

. O Colégio São Luís

Marista, sob a direção do
irmão Alcídio Schmidt,
lavrou um tento

extraordinário, no
encerramento do ano de .

1998, quando nos jardins do
educandário realizou a

apresentação teatral do
. Natal, feita pelos alunos, o
que fez com que os pais de

alunos e grande massa

popular comparecesse à
Marechal Deodoro da
Fonseca para assistir o

espetáculo de rara beleza e

encantamentó, que contou
com a colaboração
generosa da classe

empresarial e de pessoas .

ligadas à divulgação da
cultura teatral. Foi
realmente um espetáculo,
que provocou rasgados .

elogios; Parabéns. à direção,
aos professores, aos alunos

. e aos que de uma ou outra

forma colaboraram pelo
brilho de fim de ano.

inscrições. A foto mostra
os instantes iniciais da

.

entrega dos pacotes. Os
.

próprios rotarianos, no dia

8/12, trabalharam na

feitura dos pacotes.

São os votos de
Lorita Zanotti Karsten e familia

Que todas as familias encontrem
a paz e a harmonia neste final de
ano, principalmente os jovens
com seus pais.

.

Doe ..se um pouquinho e você'
verá como éfácil serfeliz.
Feliz Natal e um venturoso 1999

DATA CONTROl
T�EINAMENTO EM INFORMÁTICA

FELIZNilffIL E lJM
�

PROSPERO fINO NOJ'O
��.

//� ,....c-::---__--

rccitIKÄZMi�E;��

Que as alegrias do 9ralal
tragam Lpaz e Cf>rosperidade
no c:Jlno 9'5(!)OO que seMunda.

são os mais sinceros druejos de:

CORREIO DO POVO - 3

..

Que "bl'a� ele �"lal
�t"l\\�l\e l\0550S cal\\�l\k05
em 1999! BCClS �estas

, JARAGUAENSE

372-1388

A Fundição Vitória desejo a

seus clientes, fornecedores
e colaboradores um Feliz
Natal e um Ano Novo

. .

repleto de realizações.

tßoas.
Jtf�stas!...., Funçjiçãö

,�IVITORIA
.

Qg_e o Natal traga para cada
um de vocês muita alegria e

paz de cspirito e que o Ano

Novo seja r�pleto de bons
momentos. 6ão os votos de

�;t!SIRV
flroc:e.sscm"nto " Se;II.....i!iOIJ COli16bell '-'da.

Processamento e Serviços Contábeis Ltdà.. liFQne: (047) 371-1846
. I
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Memória Jaraguaense
O que faltou para contar... (XCIV)

Tio Eugênio
Jacob da Silva

"Era um sábado, num almoço, combinamos uma pescaria com meu genro
Raulino, com um aprendiz de pescador de 16 anos e, nos largamos mar

afora, ancorando a 30 quilômetros distante da praia.
O tempo começou a fechar e uma tempestade varreu aquela região a noite

inteira. A pequena embarcação virou e a corda que segurava a pequena
âncora foi a nossasalvação, pois ficou presa a uma pedra, evitando que a

embarcação e, os ocupantes fossem atirados pelas fortes ondas contra as

rochas da proximidade.
Fortes ondas açoitavam _Q barco com o casco para cima, impedindo que

alguém se mantivesse em cima dele durante todo o período. Um tambor

de gasolina de dez iitros foi esvaziado às pressas e amarrado no corpo do

jovem pescador, que nadoú quatro horas para chegar à praia, perto do Iate

Clube, na Lagoa. Pelas 22 horas, dois barcos foram em busca dos náufragos,
, com holofotes. O mar revolto, fortes ventos e raios constantes, em meio

de densa neblina" não nos localizaram, embora ouvíssemos os motores e

os holofotes cortarem a cena cinzenta. Depois foram embora.

Nossa luta de cair e subir no barquinho não dá pra descrever. O corpo já
ficava sem roupa e a carne do corpo estava toda ralada. Beber, comer ou

respirar, quem podia? Raulino, com um relógio que ele ainda guarda, nos
raros momentos em que conseguia acompanhar o tempo .:Eis que, de manhã,
ouvimos novamente o ronco de tim motor. Era 'Rodrigues' (que morreu

em 1991) que colocava as �uas redes próximo de nós.

Ele nos conduziu; às 8 horas, para terra firme, onde fomos levados ao

hospital, para observações, pois estávamos quase congelados".
Além das anotações.da entrevista, "sobravam" ainda importantíssimas in
formações, que não' podem ser desprezadas, pelo conteúdo histórico.
Voltaremos. Até a próxima. "

•

_
_

.__.- ,

Duas Rodas
Industrial

,

MAISSABOR
PARA SUA VIDA

INFORi1AlIVO 'PAROq
.·:,b:'::'··;,=:,,,n:::,·, .;;�.

Avenida Marechal Deodoro •

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

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

SETOR MATRIZ

QUINTA-FEIRA - 24-12

16hOO - Perpétuo Socorro

18hOO - São Luiz

18hOO - Molha

18hOO - São Cristóvão

20h30 - Matriz

20h30 - Rainha da Paz

20h30 - São Benedito

SEXTA-FEIRA - 25-12'
, 07hOO. 09hOO e 19hOO - Matriz

SÁBADO - 26-12

19hOO - Matriz

17h30 - Rãinha da Paz

17h30 - São Luiz

DOMINGO - 27-12

Ü'/hOO. 09hOO e 19hOO - Matriz

NOSSA MENSAGEM

Hoje nasceu para vocês um salvador,
que é o messias, o Senhor!

Celebrar o Natal é fazer memória dos eventos libertadores do nosso Salvador, Messias
e Senhor. Jesus nasce no meio dos excluídos: pobres, migrantes, pastores ... Encarna-se
na realidade dos que sofrem, para salvá-los:

Nasce para nós o Salvador. Hoje é dia de boas notícias, pois a história toma rumo novo,

manifestando a solidariedade do Deus fiel. Glória a Deus no mais alto dos céus! Sua glória
é ação concreta repercutindo na terra, trazendo para todos a paz. Envolto em faixas e

colocado na manjedoura; envolto num lençol e colocado num sepulcro; feito pão e vinho

e posto a serviço dos que ele ama: assim é o nosso Salvador, o Messias, o Senhor, aquele
que não reservoupara si sua vida, mas a entregou a fim de nos resgatar e purificar, tornando
nos seu povo, dedicado a praticar a justiça. (Jo, 1,1-18)

Apoio:

TAFAC - TAVARES
F. F. COML. LTOA.

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

371-3969
Rua Cabo Harry Hadlich, 47
Filial - Fone: (047) 371-7311
Rua Walter Marquardt, 110

..

ßcos Festas
..

\
r e ,um novo ano

cheio de realizações,
.

I

Vocês merecem!
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o NATAl E OS SEUS sÍ'Mbotos

foram a iluminação dos lares e dos

templos durante séculos. Antes da

eletricidade, as noites da huma

nidade eram de trevas, de perigo e

de medo. O homem ao contemplar
aquela chama meditava, descobria
luz, vida, calor, segurança, visão ...
A vela natalina tem seu significado'
por causa do Círio Pascal. Ao
acender a vela de Natal simbo
lizamos avisão de fé que, sob a luz

da ressurreição, nos faz reconhecer
o Menino de Belém.

.

Cartões de Natal - O sadio'
costume de enviar cartões de boas
festas por ocasião do Natal tem
haver com a Bíblia, palavra de Deus
escrita, e Jesus 'Cristo, palavra de
Deus encarnada, é a necessidade de

comunicação dos homens, Hoje, o
envio de cartões é uma das práticas
mais importantes no Natal. É
através .deles que �xpressamos
todos os nossos votos e desejos às

pessoas que dividem conosco o

espírito natalino. No Natal podem
até faltar os presentes, mas os

cartões são imprescindíveis.
Os sinos - Até não muito tempo

atrás, os sinos eram urna espécie de>
relógio popular. Ao repicar dos
sinos todos sabiam que era a hora
da "AveMaria ou Ângelus" e todos
faziam o mini-ofício. Os momentos
tristes também eram acompanhados
pelos sinos, com toques lentos,
espaçosos, chorosos. Mas os sinos'
também ressoavam com esplendor
durante as missas de Páscoa e Natal.
Sua função agora é rnais ilustrativa,

A vela de Natal - A vela, a

lamparina, o lampião e as tochas

aparecendo em cartões de Natal,
centro de guirlandas, enfeites, etc ..
O sino 'é um símbolo sempre
presente, pois marcou muito a

humanidade e o Cristianismo.
,

A ceia de Natal - No Natal, o
momento mais sagrado é sern

dúvida o da participação na Ceia de

Cristo. Na mesa se ,encontram
enfeites e alimentos que enchem
nossos olhos de cores e nos revelam

que, por detrás de tudo, mãos

carinhosas e atentas atuaram com

amor. Mas, o principal, é o encontro
das pessoas, os abraços, os votos,
os sorrisos, as lágrimas, o perdão,
o carinho, o beijo, o amor. É Natal,
é paz, é vida, é amor, Jesus Cristo

aqui agora, no meio de nós, nó

outro, ria fraternidade.

A canção Noite Feliz - O autor

da letra "Noite Feliz - Noite de Paz"
é o músico, poeta e sacerdote João
Mohr. De todas as tradições
natalinas, talvez seja a única que não
deixa margem a controvérsias.
Conta-se que, no dia 24 de dezembro
de 1818, enquanto preparava as

festividades doNatal,Mohr deparou
se com o órgão da igreja danificado
e pensou: como realizar uma

cerimônia de Natal sem música?

Rascunhou em poucas horas três

estrofes com versos simples que lhe
saíram da alma. Entregou a letra para
o professor de música da aldeia Franz
Xavier Gruber. Nascia amais famosa

canção de Natal. Tocada no mundo
inteiro..

"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/tlS de cyogtl Horetios:
Terça-feira: 16 horas às 17h30

Terça-feira: 18h30 às 20 horas
,

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

com relaxamento e meditação

Inti-Liceu da Vida
I! AULA GRÁTIS

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

.._------------ ._----�----

A Guirlanda - Uma coroa de
tamos de pinheiro ou cipreste, com

, laços, enfeites vermelhos com quatro
velas, eis a guirlanda utilizada nas

casas cristãs durante o mês de

dezembro, Numa liturgia adequada,
a cada domingo acende-se uma vela.
No Natal as quatro velas desa

parecem porque reina a grande vela
do Natal. Na coroa de cipreste (que
é um vestígio de costumes pagãos)

·Advocacia

MARCATTO
Drs. Plínio Clemente Marcalto e

Rafael Jonatan Marcatlo

R. Tabatinguera, 140
Conjunto 1.814

Fônes: (011) 3107-6613
3104-3616

Centro - São Paulo - SP ,

CEP 1020-901

FARMÁCIA PARANÁ
MEDICAMENTOS

COM 2.0%
DE DESCONTO

ZYS

está bem representada toda a natureza
,

que, junto com o homem, espera a
'

salvação.

As cores - As cores, ao lado das

palavras, dos gestos, das imagens e

do, som, são outros elementos que
a igreja se apropriou para difundir

o cristianismo. Verde = representa
a esperança, certeza da vida eterna,
da plenitude da posse do Senhor;
Branco = cor simbolizando pureza,
paz, tranqüilidade e realeza;
Vermelho = simboliza amor de

Deus para conosco, sangue
derramado pelo Cristo para nossa

salvação, significa também realeza.

No Natal estas são as cores

utilizadas, às quais se acrescentam

cores não litúrgicas como o

dourado e o prateado, represen
tando glória, majestade e o poder
infinito de Deus.

Como vimos, existem muitos

símbolos para celebrar o Natal.
Mas cada um deles tem uma

função especial, uma
mensagem.

Mas, mais do que saber utilizar

esses símbolos, é'preciso
comemorar o Natal, o
nascimento, com amor

solidariedade, amizade. e
fraternidade.

ri ��!!�f
AIo.JTtlIo e Decoroç6es

Rua Bernardo<
Dornbusch,
1611 -Sala3,

Fone/Fax: (047)
371-6069

Jaraguá do Sul

K� Kastrup,& '

� Junqueira Ltda.

Recrutamento e

Seleção de Pessoal
Trabalho Temporário

e Efetivo

Rua Domingos
Rodrigues da Nova, 303
Fone (047) 372-1224
Jaraguá do Sul - SC
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Para esta última edição de 1998, a equipe da Coluna

Expressão revirou os arquivos durante algumas horas para

mostrar aos seus fiéis leitores alguns dos clicks que estiveram

marcando presença por aqui durante o ano. A todos os amigos
incentivadores deste espaço, que nos enchem de energia para

continuarmos registrando os acontecimentos jovens de Jaraguá
do Sul e região, um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de

realizações. Nossos sonhos mostram o caminho. Comece a

caminhada agora mesmo e acredite na sua capacidade de

atingir os seus objetivos.
Um grande abraço da Coluna Expressão!

Folo: Diwlgação
.,

Brown Ir
(Expressão:

20/2/98)

�f hael Lochner,
....... Lino Vieira (esq.) :li:�O Branco, -:

.

da Banda Cav
sentação na 10

Blurnenau, d��:::e:S�:� 16/10/98)
schützenfest

.

FoIo:ARS

Galera de Jaraguâ d
Sul e Ioinville a

caminho, do show dos
Rolling Stones, no Ri
de Janeiro
(Expressão: 17/4/98)

Ajuventude
, jaraguaense
também esteve

presente no show

do V2, no Estádio

Morumbi, em São

Paulo (Expressão:
27/2/98)
Foto: ARS

Daniel R.
F�glllldes e o

lllseparável
violão

(Expressão:
6/2/98)

eseusonriSocadvante

(Expressão: 14/8/98)
FoIo:ARs

Gustavo Silva,
Lomaley Lins e

Ítalo Schiochet.
Para eles, a noite

é uma criança
(Expressão:
4/9/98)

?
.

QUICK
DOG

DISQUE·LANCHE

371-5309

menininhas da

cidade, Marcel
Steinrichter, da
banda alemã

I

Kalle Mager .

Musik

(Expressão:
23110/98)

Filmagens & FotografiOS

Fone: 370-17

CENTERRSOM

CD's - DISCOS - FITAS

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

li

IMOBILIÁRIA
CRECI1583 J

CRECI 1583-J

'\.eOIIS

CASAS

101 - Qasa no Bairro Czerniewicz, num terreno de 9OOm' - R$ 69.'000,00
102' éasa em alvenaria e! 270m' no alto - 1 suite + 3 quartos + 1 BWC social + lavabo

+ sala jantar/estar com lareira + Churrasqueira e garagem� R$ 21 0.000,00 - aceita apto.
em Jaraquá do Sul e Balneá�idCamboriú.· .

103 - Casa em.Barra Velha com 3 quartos - alvenaria - .R$ 20.000,00
104 - Casa num terreno de 1.500m' no Molha próx. Prefe.ura - R$ 55.000,00
105 - Sobrado comerciai na Rua Joaquim Fco. de Paula - R$ 85.000,00
106 - 'Casa de alv. e! 4 quartos +. 1 banheiro - Entrada Rio da Luz - R$ 50.000,00
107 - Sobrado.em Curitiba - PR - R$ 40.000,00 - Vende/troca por imóvel em Jaraquá do
Sul- SC

108 - Casa em Gaararnirirn e! +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
',,0 - Sobrado em alv. num terreno e! 8.150m'de área na BR-280 - Guaramirim - R$
180.000,00 - negociável.
1.11 - Casa em alvenaria no Amizade com 190m' - ent: R$ 40.000,00 + financ.

112 - Casa de madeira na Rua Tomaz Francisco de Goes - R$ 28.000,00
113 - Casada madeira no João Pessoa- R$ 12.000,00
114 - Casa em afvenaría Jguá Esquerdo e! 1 suite + 2 quartos - toda murada - R$ 45.000,00
115 - Casa em alvenaria na Rua Campo Alegre com 220m' - R$ 100.000,00

.

APARTAMENTOS

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

"RESIDENCtAL GEHRING"
• 201 - Ap. em construção no "Residencial Bartei" - próx. Terminal Rodoviário - Ent. R$ 13.500,po

+ 5 anos de financiamento.

202 - Instalações Chopería da Praça com todos os móveis e utensílios necessários para
funcionamento - R$ 60.000,00'

'.

205 -llplo. "Carid. Amizade" - com 2 quartos - entro R$ 13.000,00 + financiamehto

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

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

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

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

TERRENOS

301 - Terreno na Rua Victor Meirettes, no Molha c/600I/1' - próx. Pref. Municipal. - R$ 25.000,00
302 - Terreno no Centro - Rua Felipe Schmidt esquina com Felipe Frenzel - nos fundos da

Milium - R$ 75.000,00 - parcela
303 - Área de 440.000m' em Santa Luzia - R$ 90.000,00
304 - Terreno-na Marechal Dscdoroc/ 1.930, 18m' - R$ 380.000,1)0- parcelado
306 - Chácara no Rio Cerro e! 75 mqrgos, e! água, palmitos e árvores nativas - R$ 70.0il0,00-

negociável
307 - Lote de esquina no Lot. Sto. Antônio - Nereu Ramos - R$ 8.000,00
308 - Lote no Loteamento Juliána Papp na Barra - R$ 19.000,00 a vista

309 - Terreno no Lot. "Camoosamorero'i- R$14.ooo,00 entr.s-t ix de R$ 345,00
310- Terreno na Praia de Itaguaçu - S. Francisco do Sul com 726m'- Beira Mar- R$60.ooo,00
311 - Lote c/538m', próx. Faculdade - R� 8.500,00 ou R$ 4.000,00 ent. +36x de R$250,00
:i12 - Terreno na Walter Marquardt com 660m', e!22m de frente pi asfalto - R$ 30.000,00
313 - Chácara no Poço Dantas com 1 03.ooom' - R$ 25.000,00
314 - Área oe 165.000,OOm' na iocarcace de Ribeirão Alma- R$ 70.000,00
316 - Área de 7.066m', sem bentatonas. Vila Lenzi - R$ 40.QOO,00
317 - Fazenda no Rio Molha e!1.300.ooom' - c/casas, lagoas, gado, miohocário, etc. - R$

350.000,00
318 - Terreno de esquina na Rua Aloisio Boeing com 546,60m' de área - R$ 32.000,00
319 - Terreno na BR-280 JguálCorupá e! 9.627m' - R$ 16.000,00

320- Terreno e! 1.840m' no alto da Henrique Marquardt -'R$ 12.000,00
321 - Terreno na rua José Teodoro Ribeiro - e! 510m' -.R$ 25.000,00
322 - Terreno na Rua Goiás- na Vila Lenzi - com 561,34m'- R$12.000,00 - negociável
323 - Terreno c/441m' no Loieamento "Júlio Rodrigues" - Vila Rau, R$ 7.500,00
324 - Terreno e! 448m' - Jaraguá Esquerdo - Entr. ['1$ 3.000,00 + parcelas
325· Terreno no Lot. Dona Juliana com 599,88m' - R$ 21.000,00 - aceita carro

326 - Terreno em Guaramirim no Rio Branco a 1 km do asfalto, com 27.000,oOm' - R$

12000,00
328- Terreno com 880m2, com 670m2 de área consiruída, Rua Emílio Stein.

329 - Lote nas prox. do Champagnat e! 615,35m'- R$ 25.000,00 '

330 - Terreno em Guaramirim e! 1.101m' de esquina - nocentro - RS; 70.000,00 - aceita

caminhão no negócio.
331 - Lote na Figueira c/304,50m', final da RuaRio G. do Norte - R$ 10.000,00

ALUGUÉIS

A IMOBILIARIA HABITAT ESi-Ã A DISPOSiÇÃO PARA ADMINISTRAR E ZELAR

SEU IMÓVEL, OFERECENDO PONTUAI-'DADE NOS PAGAMENTOS.
.

,PROCURE-NOS!

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

402 - Sala comercial Av. Getúlio Vargas - 12 andar - Centro - R$ 250,00
403 - Apto: no Ed. Jaraguá, no Centro e! 2 quartos - R$ 320,00
404 - Sala cornercíal com 130m' - Barão do Rio Branco esq/Leopoldo Malheiro

405 - Sala comI. e! 451n' - Rua Preso Juscelino, Edif. Ana 'Isabel, Ce�tro
406 - Sala comI. e! 150m', próx. Hospital Jaraguá na Rua Jorge Czemiewicz

408 - Casa de madeirá com 3 quartos na Rua João Planincheck

409 - Apto. e! 3 cormítörlos na Venánclo da Silva.Porto - 'R$ 350,00
41·0 - Apto. com 3 quartos "Ed. Ender" - Rua Joinville

411.- Casa em alvenaria e! 4 quartos, 2 bwc, 2 garagens - Santa Luzia - R$ 200,00
412 - Apto. no "Isabela' e! 1 suite + 2 quartos e com linha telefônica - R$ 450,00
413 - Sala comi. e! 100m' c/ divisórias formando 5 salas no centro - R$ 400,00 .

414 - Apto coni 3 dormitórios na Epitácio Pessoa- R$ 300,00
4.15 - Apto. c/I quarto semi-mobiliado, c/'garagem e c/ linha telefônica

416 - Casa na Rua Preso Epitácio Pessoa -ótimo ponto comercial - R$ 350,00
417 - Casa em alvenaria com 1 suite + 2 qtos na Rua Campo Alegre - R$ 440,00

4.18 - Galpão Indust,ial na Rua Francisco de Paula com SOOm' (novo) - R$ 8100,00
419 - Apto. com 3 darm. +' dep. de emprego na Rua Felipe Schmidt - R$ 390,00

.

420 - Apto. com 2 darm. em cima Calçados Beber - R$ 370,00
421 - Salas comerciais com 120m' e 150m' na Rua José Emmendoerter - �róx. Weg I

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

424 - Salas conjugadas nc Ed. Domingos Chlodini - Centro - e! mobilia - Ótima para
consultório ou escritório.

Mário Vieira
COM. DÉ MADEIRAS E TERRAPLENAGEM LTOA.

COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO - TUBOS E ARTEFATOS DE
. CONCRETO - SANEAMENTO - SERViÇOS -'COMÉRCIO DE
MADEIRAS - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - CARGAS - SERViÇOS

,oE TERRAPLENAGEM E LOTEAMENTOS

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

IM BAIUtAWiLHA· Ie

IMOBILIÁRIA
CEZAR
Av. Santa Catarina, 540

CRECI 124S-J

Fone 45�2BB ,

http://www./move/s.netJcezai
e-mail: cezar@jmovels.net .

Consulte-nosl
Temos amplo cadastro de' Imóveis,
via iniemet, com base de dados em
·nível nacional, disponíveis para

VENDA - LOCAÇAO - PERMUTA
apartamentos - casas - terrenos - chácaias e imóveis na prai

INCLUA SEU IMÓVEL NESTE BANCO DE DADOS

Imobiliária Ceza'r vende:
Em Jaraguá do Sul

Apto. 1 35 m2,
3 donrstónos
(suíte) + dep.,
frente pl rror,

apenas R$ 45.000,00
Residência alto padrão
410m2 - 05 surtes + dependências,
3 garagens, terreno cl 560 m2

.

centro

b =

C:::ONlP,RA. - VENDE -

A.LUGA. - A.DNlINISTRA.
. RuaPaâePedro Francken,65-Centro
Fone1=ax: (047)372-3412-Creci1749-J

CONSULTE-NOS SOBRE
'OUTRAS OPÇÕES

II,

REPRESENTAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA,

A ITAIVAN IMOBILIÁRIA DESEJA
À VOCÊ CLIENTE E AMIGO
UM FELIZ E ABENÇOADO
NATAL E. UM ANO NOVO
REPLETO DE PAZ E REALIZAÇÕES.
E que nesta época de Natal possamos
desfrutardo .clíma festivo mas,'

principalmente, nos 'aconchegar
rnals ao Dono da festa JESUS CRISTO!

Itamar, Márcia e colaboradores.

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

A ITAIVAN FIRMOU CONVÊNIO NO MÊS O.E JUNHO COM o
HSBC BAMERINOUS PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL

PARA COMPRA DE IMÓVEL. CONSULTE-NOS

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



* Casa mista com 60m2, terreno com 338m2
Rua Loteamento do Luca
(Ilha da Figueira)
Preço: R$ 16.000,00

* Terreno comercial com 10.263,00m2
(48m2 de frente)
Rua: WalterMarquardt
Preço: R$ 850.000�00 (Super negociáveis)

?: .<?����\I����� � CORREIO DO POVO·········· .'.����.���.�.<? ���'. ?� .��; ������.�� .��.: .�?�

INfERIMÓVEIS
Intermediária de Imóveis Ltda.

A Chançe do seu Futuro
Fone: (047)371-2117
RuaJoãoPicolli, 104
.IaraguádoSul-SC

&maiI: http://www.irnoveis.net/"mter

COMPRA - VENDE - ALUGA,
CRECI8240

VENDA RÁ'PIDA E SEGURA
• Sobrado em construção no Renascençaícom área de 200m' eterreno com 724m'. R$
70.000,00 negociáveis. •

.'Casa de central ótima localização cl 300m' e terreno'o/ 700m'. Valor R$ 150 mil negoc.
aceita imóvel., ' �

• Casa Barra Velha perto da lagoa com 3 quartos cé alv. Valor R$ 20 mil
• Casa mista nova impecável com 170m' e terreno murado com 679m2, ótima localização.
Valor R$ ss.ooo.ooneçoctavet (especial)
• Casa Guaramirini perto móveis Tironi com 270m' semi-pronta com terreno de 420m'.
Valor R$ 20.000,00 aceita chácara. "

• Casa ótima localização Rua Equador, nº 83, c/170m' - terreno 500m' - centra). Valor R$
100.000,00 aceita apto. e carro no negócio

.

• Casa central ótima localização com 300m' e terreno de 700m', valor 150.000,00 -

negociáveis. Aceita imóveis

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

localização.
• Apto Cond. Amizade, 3 quartos - R$ 19.000,00 mais Financiamento.
• Apto. cond. Hortência com 3 quartos, 2 banheiros, sacada, ótimo local - R$ 55.000,00
aceita carro (negociável)

.

• Apto. central. Valor R$ 37.000,00
• Apto. c/2 quartos no Rau - R$ 7.500,00 + R$ 118,00 mensais
• Apto. Cond. Amizade cl 3 quartos - R$ 15.000,00 + financiamento
• Apto. Ed. .Jaraquá - 2 quartos - R$ 33.000,00 - Aceita imóvel em Balneário Camboriú
• Apto. em Itajai perto da Univale - 1 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 990m' plaino R$ 21.000,00
• Terreno divisa com Parque Malwee com área de 90.000,00m' - R$ 60.000,00,
negociáveis.
• Terreno central próx. Hospital do Morro ,com 1.500m' plaino, ótima localização. Valor
R$80 mil.

.
.

• Terreno: ótimo terreno lateral Rua JOinvile, próximo centro com 600m' - R$ 29 mil
• Terreno .Jaraqua Esquerdo cl 1000m' rua calçada plaino. R$ 32.000,00 .

• Terreno cl 2.500m2 no Jaraquá Esquerdo cl casa de madeira ótimo local para descanço
- R$ 30.000,00

•

ALUGAM-SE SALAS COMERCIAIS NA RUA JOINVILLE - ÓTIMO PONTO
VENDE-SE CELULAR COM LINHA - R$ 260,00

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

OPORTUNIDADE ÚNICA
TERR,ENO DE ESQUINA C/1.557m2 �A

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: 975-0662

Vendo terreno na Ilha da Figueira ..........• iii•••••••

próximo Igreja Nossa Senhora I CRECI Nº 1589 J

Aparecida comôõçmtpronto para •

II � § Bar�a !!ulconstruir -' R$ 7,000,00 .. T�atar
_p�e_lo_te_lefi_o_ne_3_71_-6_23_8_,__ I

. Imoveis
Vendo vídeo game Nintendo 64 :
COm 2 'controles semi-novo ou

I FONE: (047) 372-2734
troco por,jreezer., Valor R$
300,00, Tratar 371-6238, I

I
I
I
I
I
I

Vendo um video K7 - Hi-Fi stéreo I
com 7 cabeças auto-limpante. I
Função VRC Plus, nienu na tela

I
em português, Modelo mais

'Sofisticado da Gradiente, lia caixa I
por 4 vezes de R$ 97,00 (garantia I
até abrilde 1999), Tratar no 370- I
1400, I

I
Vendo um telefalle sem fio com I
memória para 23 números I
telefônicos, tem intercomunica- I
dor, 2 tipos de campainha com I
controle de volume, ótima

II pO r..
JA -'O r/J {1

. -'equalidade de som sem r luU ( I t-u U'
interferências, bateria ára 14 . I •
diasfora da base. Novo, na caixa I 9l� e. .
por 4 vezes de R$ 47,00, Tratar I

.

eare {1 f\nerAn-ça {1 e.no 370-1400 (garantia até junho I _, Õ I t-u. Ur r cu t �..de 1999), -

Venk" ca,a de 80m' de :. queo 9lno <)'rODO -!
���;����:o:i,�:-�:�E��t:��

-

:: {1eJ1.. 'a r/J.Jn. leio -'e ••
:

12,000,00, aceito carro até R$ U -:; I t-r '/( l j U'
5,,000,00, Tratar 372-4000 ramal
4833h,dedVUnw_

: CfJrosperidt1de, !
Vende-se terreno de 375m2, com

I'
.

•
casa de alvenaria, no Loteamento

I são O" c DO JO c -Ie •Juventus por R$ 15,000,00, Aceitp'
I

U U I j u U (
•carro. Tratar 370-4400,

: Cf3arra uul9n1óDeís :

.. ,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
•
•
•
•

, .•
•
•
•
•

Procuro apartamento ou casa

pequena para alugar em' Barra
Velha para temporada'. Tratar

371-6238,

Yende-se casa de alvenaria de

100m2 com terreno de 510m2 por
R$ 28,000,00 - aceito carro, RUA ANGELO RUBINI, 1224 - SALA 09
Tratar 371-6303.
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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
'

Qfianc[o O natal.se aproxima, Ienôramos
das dificu/i[aies que enfrentamos durante
o ano.Mas a magia desta data rios dá a
certeza de umamanhã melhor e cada
vez mais, acreditamos que o ano

novo será mais[eliz,
São os votos de Marimar Imóveis
Ltda., a todos os amigos, clientes e a

todos que de uma ou outraforma
contribuíram com o nosso sucesso.

: DESEJAMos QUE NO ANO NOVO o :
I PESSIMISMO SEJA DEIXADO DE LADO, PARA I
I QUE POSSAMOS SENTIR E VIVER AS I
I ALEGRIAS DESTE NOVO ANO. I

, : DESEJAMOS UM fELIZ NATAL E UM
, :

I PRÓSPERO ANO NOVO À TODOS OS NOSSOS I
I COLABORADORES, CLIENTES E AMIGOS.

_ I
I I

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

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

parcelas de R$ 453,00
Casa de alvenaria cl 70m2 no Lar. 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. Divinöpolis, Ilha da Figueira cl 397m2

Te_rreno na Rua Pastor Alberto Schneider cl 3,080f!l2, aceita-se troca

Terreno na Rua Alphons Maria Schmatz cl 630m2, Centto - 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 rnorgos, 2 casas, água e luz

Chácara em Ribeirão Cavalo cl 8 rnorgos, água e luz

Chácara em Rio Molha cl 30,000m2, aceita-se carro �o negócio
Telefone celular com linha, transferível
Telefone celular com linha de Curitiba, transferível

liA medida que o milênio
se aproxima e um novo século

acena, as complicações da
vida se tornam desafiadoras"

ShirleyMacLaine

PROMA Construções e Planejamento Ltda.
SÉCULUS Empreendimentos Imobiliários Ltda.
MARLIAN Contabilidade SIC Ltda.

Nos propomos com

agraça de Deus

aforçageraáora de nossos[uucionários
'

o apoio de nossas[amüias
a compreensão de nossos amigos

a continuar enfrentando os

"desatios" 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".

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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em breve em Iaragúâ do Sul - SC, .na Rua Presidente

, Rpitácio Pessoa (defronte ao Corpo de Bombeiros),
� instalações do Banco Real (foto esta" na assinatura do
: contrato de instalação junto a Deja Imóveis Ltda.). Ao
centro o futuro gerente, o senhor João Cesar da Luz

.

4 - CLASSIFICADOS

Bua Walter Marquardt, 623 - sala 4
CentroCom.1CarlosVasel

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

CELULAR 973-5097
CRECI 1762·J

Sempre haverá
.

'
'

Natal,
. enquanto a

fé, a esperança e a

paz estiverem em

nossos corações!
. São os

Imobiliária
votos da

Vasel
<'

MB - Representações e

Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CRECI1667-J

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

VENDE E TROCA
Casas:
Casa de alvenaria, semi I10va (2 ANOS), ótimo padrãó, c/315m2" garagem pl 2 carros,

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

'

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

Casa de alvenaria cl 252m2 - Rua Alagoas, 320 - Bairro ilha da Figueira - R$ 60:000,00:
Aceita carro.

Casa de alvenaria cl 140m2, terreno c!'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 Czerniewicz - obs.: COM VISTA PRIVILEGIADA DA CIDADE - Valor R$
55.000',00

Terreno cl 3.240m2, Rua Ricardo Hass, - Bairro Nova Brasília - Perto da APJ\E

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

A DEJA IMÓVEIS, espera que'
durante o ano que passou,
,conseguiu realizar o sonho

daqueles que sempre almejaram,
aumentando o seu patrimônio ou

vencendo a luta ho seu primeiro
imóvel, pois nosso trabal_ho é

atender a todos que sempre
sonham em um novo lar. Que o

menlnolesus proteja a todos que
nesta ter:ra vivem, como aqueles
que já nos deixaram, desejando um
natal cheio de perdões entre os que
sofrem, e que o arnor substitua o

ódio 'e a inveja dos fracaçados, pois
todos nós deverns lutar para vencer
nossa meta, não devemos
desacreditar no todo poderoso
(PAI,FlLHO, ESPÍRITO SANTO). O
obrigado a todos que deposltaram

.

a confiança em nosso trabalho, pois.
estaremos lhe aguardando sempre
que precisarem de nós.

FELIZ NATAL E FELIZ ANO NOVO
A TODOS - Déz/98 .
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CLASSIFICADOS CORREIODOPOVO JaraguádoSul,24 de dezembro de 1998

Sportage ficou maior e mais bonito
Se você pensa que aKia só
fabrica a Besta, você está

. enganado.Umdosmodelos
demaior sucesso e

expressividade da coreana
Kia é com certeza o jipe'
Sportage.

.
Para 1999, a montadora
resolveu darurnaespichada
nesse sucesso.Nanova
versãoGrand, oSportage
cresceu 30an.
Recebeu também alguns
retoques que odeixoumais
, atraente e esportivo. Ganhou
faróismaiores, novo desenho
da grade e, em conseqüência
da mudança, urn encorpado
porta-malas com capacidade
para l,2millitros.
A versãomenor, que já era
conhecida, não deixa de ser
fabricada e ainda vai dividir a

plataforma commais urn
novo integrante: oSportage
Targa, que é urna versão duas
portas, com capota de lona,
removível é claro, que começa
a ser vendido já em janeiro.
A grafia do painel também é
nova e agora conta com
detalhes emmadeira, ou
melhor,material que imita
madeira. Mas queparece
madeira. Tambémconta

como opcional, debancos

Tanto o

Sportage
quanto 'o

Sportage
Grand
ganharam .

nova frente e

só diferem
pelo
tamanho

.. �
.: ..... , ......_

f

...-

revestidos em couro, que dão
urn ar sofisticado aomodelo.

Aliás, a lista deequipamentos
de série ébembásica, ficando

quase tudodemais luxuoso
.

como opcional, como rádio
toca-fitas, aros em liga leve,
ar- condicionado,bagageiro
no teto, tração nas quatro
rodas, freiosABS entre
outros. De série, apenas
travas, vidros e retrovisores
elétricos, direçãohidráulica e
com ajuste de altura, entre os
mais importantes. .

O jipe oferece conforto com
bom espaço interno a urn

serconferidosno
revendedorKia de

Blurnenau, Power
Imports, pelo
telefone 323-7171 .

A coreana Kia, que
é dona da Asia

Motors, acabou de
ter 51% de suas,
ações compradas
pela Hyundai, que
passa a ser agora a

oitavamontadora

. "

domundo, dona
daHiunday Precision '

(fabricante do jipe
Galloper), Asia e Kia.

preço básico de US$
30.990" um pouco menos

que o Suzuki VitaraGrand,

que sai por US$ 33.699" o
concorrentemaisdireto.
Na região, osmodelospodem

�aSAPEçAS Tg�
I'PEÇAS USADASI

.

Fones 376-0228

USAPEÇAS Comercial de Peças Ltda. 376-1289

Cargae
I?escarga
Remoções
em Geral
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CHEVROLET PEDALANDO GOSTOSO
Vende-se Chevette SL,
ano 87; vermelho.
Valor R$ 3.500iOO. .

Trotor.: 376-2893 com

Marcelino.

TUDO PARA SUA MOTO,
BICICLETA OU CICLOMOTOR,

PINTURAS E SERViÇOS EM GERAL

o melhor preço. Venha e confira!

Anoteos
telefones para
anunciara

,

COMPRA,
VENDA,ou

TROCAdeseu
veículo:

370-7919
370-8654
370-7944

., .

370-8649

Logus GU
' 94

Apolo GL 91
Uno EP 4 portas comp. + ar 96
Gol GL 1.8 com rodas CD 93
Chevette 84
Passat

. 83
Corsa Wind Okm
Escort Hobby 94
Goi CL 90
Parati 5 m. (remoc.) 1)6
Kadett SL ' 91
Voyage Sport ' 93
Chvette DL 500 92
Pick-up LX completa 91
Corsa Wind 96
Fusca 71
Gol CU 1.6 95
Palio ED 97
Escort GL 86
Kadett SLE 90
Titan Okm
XLR 125 97
T d 92

bordõ
prata
azul
verde
azul
azul
branco
prata
branco
verde
azul met.
prata
azul met.
azul met.
branca
azul
branco
vermelho
branco

.

vermelho
vermelha
branca

Ih

gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas..
gas.
gas. I

ga.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
gas.
R'$ 2.700,00

Fone: (047)' 371-4322
Rua Venâncio da Silva Porto, nQ 277
Próximo a Weg 1 - Jaraguá do Sul - SC '

.

COMPRA . VENDE . TROCA . FINANCIA W.M,- 3-72-3711CARROS, NOVOS E USADOS - ,

Rua Bernardo Dornbusch, nQ 330 - Vila ßoependi '

Rua Domingos R. da Nova, 483 -

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

.

Latoaria, Pintura e Mecânica

TRABALHAMOS COM SEGURADORAS
"

Vidro el'étrico
para'Gol
2'pts

R$190,OO

. 'Alarme co '

Controle m

R$
a partir de

85,00

'l·,Inhacom
, lanterna' ,Pleta deS e 'ar-·

.

'

.Cibié) com OIS (Arteb/ '

eletröni re9Ulagem'
. Ca e coloc _

g..
-

. açao
.
-atls

Kits de auto

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

Equipamentos
de som para
automóveis Trava elétr.'

P
, 'ca

ara Golle -

2
'II orsa

Pts - R$ 704 Pts _ R$
,00

,

110,00

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-�

CORREIO ECONÔMICO
,Encarte especial"c/o Jorn.alCORREIO DO POVO Iaraguâ do Sul, 24 de dezembrode 1998

Roalto Veículos

ampliando para o futuro

Local será duplicado nà espaço físico e em opções de automóveis
�

A Roalto Veículos irá investir no ano que
vem, após o término das obras na Rua Joinville,

.

na ampliação do local que terá mais espaço e

habilidade para a transição dos veículos e,
.

devido a isso, promover um melhor
atendimento aos clientes com tratamento de

qualidade.
Atualmente teml , 12mil metros quadrados

de área e trabalhando com cerca de 70 carros,

com a ampliação, passará a ter o dobro do

espaço, com 2,25mil metros quadrados de área
. total construída e estimativa de oferecer mais
de 100 carros. Com cinco anos de atuação no .

local, a Roalto trabalha somente com carros

legalizados, sendo 80% da região, não

adquirindo ofertas de automóveis desco
nhecidos (placas de fora) ou batidos. De acordo
com os proprietários Alcides Rocha e Gilmar

Alves, "antes de adquirir os -veículos, é feita
uma fiscalização para checar se há alguma
anormalidade" .

A forma de pagamento fica a critério do

cliente, e por isso a loja dispõe de várias

opções trabalhando com financeiras como:

Prorâovel, Banco Safra, Banco Auto Latina,
ABN, Banco Real, Diálogo, etc., que
oferecem o CDC (Crédito Direto ao

Consumidor) com 50% de entrada e

parcelamento em até 36 vezes, ou Leasing,
já que basicamente a maioria, 90% dos

compradores, trabalha com este sistema.
Também trabalhando com consignação, .

para 1999, 11m dos projetos é se especializar
nesta área, já que o mercado está em constante

evolução e este tipo de negociação é a forma
de serviço do futuro"
Com uma equipe bem estruturada, os

integrantes da Roalto Veículos têm até lSanos
de experiência atuando com seriedade,'
confiabílidade, sendo acessível e sempre
procurandomelhorar, oferecendo bons carros,
bom preço' e qualidade.
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Hospital Jaraguá inaugura
'.

.
.

novo centrode
. ,

imagem
Para prestar um melhor

atendimento, mais
centralizado, facilitando o

acesso de pessoas que

precisam fazer exames de

imagem, o Hospital e
Maternidade Jaraguá
inaugura, no dia 15 de

janeiro de 1999, um novo

centro de imagem, com
localização centralizada.
Com investimento de US$
290 mil, 250 metros

quadrados de área total

construida, o. centro de

imagem, que é.urna parceria
do hospital com um grupo de .

médicos, possuirá,
inicialmente, 'unia máquina,
de raio X, uma de ultrassom
e uma de mamografia,
gerando, conseqüentemente,
mais cinco empregos diretos
entre técnicos e auxiliares.

Localizado na Rua João

Piccoli, esquina 'com a Rua
Reinoldo Rau, o objetivo.
principal da instalação de
um centro de imagem neste

local é manter uma melhor

estrutura, ficando 'mais

próximo dos consultórios

médicos, atender somente a

Atuando. hã 20 anos em

Jaraguá do. Sul, a Clínica
Santa Cecília atende de

pacientes externos e facilitar
o acesso dos mesmos. O
centro de imagem funcionará
somente em horário

"

comercial.
, Já o. centro de imagem,
localizado no Hospital e
Maternidade Jaraguá, ficará
atendendo 24 horas por dia,
porém, serão privilegiados
os pacientes internados.

Dispondo de um aparelho. de
ultrassom, um mamógrafo,
um arco cirúrgico digital,
um aparelho de tornografia
computadorizada e dois

aparelhos de raio. X, onde
. um deles possui
intensificador de. imagem, o.

centro atende mais de 2,5
mil pacientes por mês e já
realizou, em quatro. anos,
mais de sete mil tomografias
computadorizadas.
De acordo com o. médico

radiologista Ediberto

Schukste, "a construção do.
centro de imagem para

Jaraguá 'do. Sul foi um

grande avanço, já que.os
pacientes tinham que se

deslocar para outras cidades,
na intenção. de realizar tais

segunda a sexta-feira, das 7 às
19 horas, e é administrada pelos
médicos Herberto Meldau,

E para março do ano que
vem; o Hospital e
MaternidadeJaraguá irá

inaugurar a UTI Infantil,
uma das mais modernas do.
Sul do País, com todos os

equipamentos e estrutura

. também doados pela
empresa Ma�wee Malhas.

Localizado no centro da cidade, o centro de imagem irá atender somente os pacientes externos

exames", conclui:
O centro de imagem foi
fundado. em outubro de

1994, em parceria co.m a

empresa Malwee Malhas,
co.m o objetivo de oferecer
um atendimento

personalizado, com área

fixa, equipamentos de ponta

pediatra; Cleusa Meldau,
ginecologista e obstetra; e Luiz
Carlos Bonilauri, clínico-geral.

Clínica, Santa Cecília comemora 20 anos

e muita qualidade.
Trabalhando. com 15
funcionários e seis médicos,
o. centro de imagem atende a

todos os convênios que'
existem na região, e também
as pessoas mais carentes,um

serviçoem parceria com a

Prefeitura.

Há 15 anos, em sede própria,
com área total de 450 metros

quadrados, a Clínica Santa

Cecília dispõe de três

consultórios, cada qual CÜf!1 sala
de espera, sala de plantonista,
sala de pequenos curativos e sala
de vacinas e nebulizações.
Contando com três funcionários, a
clínica- atende cerca de 40

pacientes por dia, e tem

registrados, durante os 20 anos,

52,7 mil pacientes. Trabalhando.
cüm diversos convênios como
União. Saúde, Unimed, Issem
(Instituto. de Seguridade dos
Servidores Municipais), sindicatos
de trabalhadores, Banco. do. Brasil,
Malwee, entre outros. A consulta,
sem convênio, fica em torno de

R$ 60,00 .

•

Fundada em 1 de setembro de

1978, a clínica foi a pioneira em

realizar serviço. de plantão. 24
horas, fazendo. atendimento. de

consultas e pequenas cirurgias,
serviço. realizado. durante dez
anos. Segundo. o. médico.
Herberto Meldau, "há 20 anos,

quando. nós chegamos em

Jaraguã do. Sul, éramos em 20

, médicos, hoje, somos em mais
de 100''.
Com o. objetivo de prestar um

serviço. de qualidade, melhorando
o. atendimento. na saúde, a Clínica
Santa Cecília busca
constantemente se atualizar cüm

especializações e equipamentos
de ponta para übtet a satisfação.
total do. paciente.
De acordo com Meldau, a

equipe médica, que já possuía
clínica na cidade de Curitiba,
escolheu Jaraguá do. Sul para a

instalação. da Clínica Santa
. Cecília, por estar em crescente

desenvolvimento, ter qualidade
e comportar um serviço. desta
natureza.

_,1.1

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



................................................................................................................. � .....•..............•..........•......

JANEIROJaraguá do Sul, 24 de dezembro de 1998 - Um jornala serviço do Vale do Itapocu
...................................................... � .

Realidade e
/\

. ���

compromisso ii
No ano da Copa do Mundo e da primeira iil

�I

�i�}��tl��:i�iª����:��; I
trouxe em seus exemplares, todos os acon- :4;;

é

J:i����.ntos considerados importantes para os

�ili
Em janeiro, o primeiro editorial, com o título iii

Pé no freio, alertava sobre a possibilidade de w�
��:r

uma crise, que foi se confirmando durante �
todo o/ano, atingindo o ápice após o segun- iii:
do turno das eleições. No editorial, o jornallem- ;!;
g����v���r� ��;��t�� ��;��ur�o�����i��� ;
do País. Apresentou o nível de desemprego i:l

'::'::::

como recorde e o déficit de US$ 8,5 bilhões ,;
na balança comercial de 1997, preocupante :�:
para a economia do Brasil. :];

g
O editorial informou também sobre a que- 0i

da de 10% na produção industrial, prole- /f

tondo um crescimento de 1,5% no PIB i1
t�:

(Produto Interno Bruto). O Jornal CORREIO DO
POVO dizia ainda que era preciso cautela em
relação à 'economia. "Um mínimo de bom
senso indica que o País não está em con

fortável situação fiscal ou em suas contas.
O problema reside no déficit público, que
apresentou dívida de US$ 22 bilhões, cerca
de 3,4% do PIB. Enquanto o Brasil não me

lhorar as finanças públicas não poderá dar

confiança aos investidores ... ",
Durante o ano, o jornal seguiu a linha defini

da pela direção, sempre de olho na infor

mação, guiado pela ética e pela responsobí-
üdode. \

Este caderno é uma retrospectiva de tudo
o que aconteceu em 1998, que o Jornal
CORREIO DO POVO trouxe aos leitores, O ob

jetivo é relembrar os acontecimentos que
marcaram a região, neste ano, e para que
possamos avaliar o desempenho do jornal
e sua postura,

• O vereador Carioni Pavanello, na época
sem partido, hoje no PFL, entrara com um

mandado de segurança junto à 2° Vara
Criminal para tentar onulor a sessão reali
zada no dia 1'5 de dezembro, quando se

elegeu os secretários e o vice-presidente da
Câmara Municipal, Alguns dias antes, Cari

onl. então vice-presidente da Casa, e a

secretária, Niura dos Santos, haviam renun

ciado aos cargos, alegando compromissos
, ,� firmados com os demais vereadores que
O Na política, o ex-prefeito Durval Vasel (PTB) avisava deixariam a Mesa Diretora para dar opor-
que o partido iria surpreender nas eleições de outu- tunidade a outros,
bro. Ele informou que o partido era o que mais cres
cia no Estado, estimando que a legenda elegeria
três deputados estaduais e pelo menos um federal,
Abertas as urnas, a decepção foi total. Vasel con-

,

seguiu 3,71 3 votos. O PTB catarinense elegeu ape
nas um deputcdo estadual e nenhum federal.

• No dia 1 4, em pleno horário de almoço de uma
quarta-feira, quatro homens armados com pisto
las outornótícos invadiram a agência do Banco

do Brasil, na Borra do Rio Cerro, e levaram R$ 16

mil. Os ladrões fugiram num Santana de placa AGK-

9154, que havia sido roubado em ltolubo. O carro
foi abandonado, minutos depois, próximo à Mal

wee Malhas,

• Um dia depois, o novo Código Brasileiro de
I

Trânsito entrava em vigor no País, prometendo
punir com rigor as infrações no trânsito, Em Jara

guá do Sul, a Polícia Militar promoveu cursos e

treinamentos para os políclols que patrulham as

ruas,

O No final do mês, o advogado de trabalhadores,
Cláudio Seihorst, revelava o preocupante aumen
to de 20% no número de processos trobolhtstos.

. A Junta de Conciliação e Julgamento de Jaragúá
do Sul informou que, no ano onterlor. nada menos

do que 1 ,314 processos deram entrada na Justiça
do Trabalho,

• No dia 21, a direção estadual do PSDB de
cidiu convidar o vereador Vicente Caropreso
para presidir a legenda no Estado, Na opor
tunidade, Caropreso, hoje deputado federal
eleito, prometeu estudar a proposta,

SERViÇOS: RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS E PREDIAIS, PORTÕES ELETRÔNICOS E MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL

Sempre fiaverá um 'J\[ata[enquanto as estrelas brilharem no céu,�
sso os vc::.�u::f::!:/!ca"::����u:�!..�:.�:!!:,��:�'!�:rm��g:;!��1 ereY

'O A primeira ediçao trouxe como manchete, "Enxur
rada causa destruição e deixa famílias desabriga
das", o jornal relatou as conseqüências das fortes
chuvas que castigaram a cidade no sábado, dia 3.
Pelo menos 150 casas foram atingidas por alaga
mentos e deslizamentos de terro. Quatro famílias da
Vila Lenzi é Ilha da Figueira foram retiradas das ca

sas, ameaçadas de desabamento, A enxurrada tam
bém destruiu a ponte- da Rua F�liciano Bortolini, na
Barra do Rio Cerro; e a galeria da Rua Erwino Mene

gottl.

• Inicia a "briga" da Prefeitura de Massarandu
ba contra a instalação de um aterro sanitário
na Vila Itoupava, divisd com Blurnenou.
Durante todo o ano, ações juotclcís tentaram

impedir a implantação do projeto da Prefei
tura de stumenou.
A comunidade massarandubense alega que
o lixão irá contaminar o lençol freático da ci
dade.

Rua Walter Marquardt, 860 - Barra do Rio Molha - ..Jaraguá do Sul - se - Tele/fax: (047) 370-7711
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c: Depois de perder mais
de 1 10 filiados, o PPB de

Joraguá do Sul anuncia a

filiação de 150. A infor

mação foi dada pelo
presidente da Comissão
Provisória, deputado
estadual Udo Wagner.
Na época, o Diretório
Municipal estava sob

lntervençóo da ,direção
estadual, que apontou
irregularidades na

eleição da direção do

partido no Município.
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• O presidente da Câmara de Vereadores, Pedro Garcia

(PMDB), admite pela primeira vez renunciar ao cargo.
O anúncio foi feito durante a sessão do dia 16, depois de
enfrentar mais de três meses de muita "briga" interna.

• Nos dias 21 e 22, a cidade sediou a 1 a Etapa Cata

rinense de Asa Delta e Paropente, no Morro das Ante

nas. As provas valiam pontos para o ranking catari

nense. O evento foi promovido pelo Jaraguó Clube de

Vôo Livre.

• No final do mês, o Diretório do PFL de Joroçuó do Sul

decidiu pelo administrador regional da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina), Luiz de Freitas Melro Neto,

poro disputar com outros três nomes da legenda (o ex

prefeito de Schroeder, Hilmar Hertel; ex-prefeito de Mas

saranduba, Dóvio Leo, e o vereador por Guaramirim, Ival
do Kuczkowski, o Polaco) a indicação para candidato a

deputado estadual.

Na época, o deputado federal Paulo Bauer, também do

PFL, não admitia ser candidato a vice numa possível coli
gação com o PPB do senador EsperidiãQ Amin. Bauer per
corria o Estado na condição de pré-condidato ao gover
no estadual pelo PFL.

o Secretaria da Saúde de Jaraguá do Sul é surpreendida pelo
número de doentes de hepatite que procuram métodos pou
cos convencionais de cura.

A secretária, Nanci Zimmermann, estimava que cerca de 30%
dos casos não chegaram ao conhecimento da secretaria. Em,
1997, a secretaria registrou 56 casos de hepatite.
Somente na Vila Machado, seis casos confirmados da doença
eram tratados por benzedeiras e ervos caseiras, as populares
"garrafadas" .

EXPEDIENTE

Caderno Retrospectiva/98
Suplemento especial do Jornal CORREIO DO POVO
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel
Diretor-Administrativo: Francisco Alves
Editor: Maurílio de Carvalho - DRT/SP 25.124
Fotos: Edson Junkes - Francisco Alves -

\

Lúcio Sasse - Odair Berti e Sérgio Homrich

371-3809
370-1616

:> Duas pessoas morrem
num acidente no centro

de Jaraguá do Sul. O
Passat, placa LYA-1585,

dirigido por Carlos Alberto
de Lima, 25 anos, bateu
num poste e causou a

morte de Marcelo Cam

pos Souza, 24, e do filho
dele, Gabriel da Silva, 3.
Natália Regina da Silva,

20, e Daiane Padilha, 15,
foram internadas em

estado grave no Hospital
São José.

o No dia 23, o diretor-superintendente da Metalúrgica Menegotti, Eduardo Ferreira

Horn, assume a presidência da Acijs (Associação Comerçial e Industrial de Jöraguó
do Sul). Horn substituiu o diretor-comercial do Grupo Breithaupt, Roberto Breithaupt,
que mais tarde assumia a více-presldênclo da Facisc (Federação das Associações
Comerciais de Santa Catarina).
No discurso de posse, Horn informava que a prioridade da entidade era a construção
das instalações da Escola Técnica Federal.

Plue O Q/Vata/jíoMa noo�

�·�rkamuYlle� .

.

@'ek Q/Vata/e pjJ� a9'trw Q/Vovol 371-3809
370-1616
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• No mês em que se comemora o Dia In- ,------------------,

ternacional do Mulher, o primeiro número
e Também na segunda-feira (9),

do jornal, a capa trouxe Un::l;€l foto da
dois policiais militares de Massa-

fotógrafa joinvilense Marion Rupp, 'dedica-
randuba foram atingidos por tiros

da às mulheres.
ao tentorern interceptar a fuga de

A foto de uma mulher nua, coberta ape-
uma quadrilha de ladrões.

nas por um ramo de flor, convidava a po- Logo após o assalto à agência do

pulação a visitar a exposição da fotógrafa. Besc. no centro da cidade, os três

Dividida em três porres. "Faces ocultas", bandidos foram perseguidos pela

que retratava a sensualidade e o erotismo Polícia Militar. Um intenso tiroteio

dc rnooelo Sílvia Reinert, ')Madonas", com
fotos que explorava as formas não menos

belas das gordas; e uma exposição inédi
ta de fotos em preto e branco.

o Na manhã de terça-feira (3), um avião monomotor da em

presa Aero Agrícola Coíçoro. de Santos, São Paulo, pilotado por
Roger de Simon i Rodrigues, 41 anos, rompeu um cabo da rede
de distribuição de energia elétrica, em Schroeder, quando pule
verizava lavouras de banana.
O acidente deixou as cidades de Guaramirim e Jaraguá do Sul

. sem energia elétrica por aproximadamente seis horas.
Por conseqüência, o gerente regional da Celesc (Centrais

EI�tricas de Santa Catarina), Luiz de Freitas Melro Neto, informou

que 75% da distribuição de energia das cidades de Jaraguá
do Sul e Guaramirim ficou prejudicada.
Dias depois, a Acijs (Associação Comercial e Industrial ce Jara

guá do SuJ) ameaçou entrar na Justiça pedindo ressarcimento
dos prejuízos causados às empresas pela falta oe energia.

o Uma pesquisa da CNOL (Confederação Nacional dos Diri

gentes Lojistas) junto a lojistas de todo o País, contere à Indústria
Têxtil Marisol o Prêmio Mérito Lojista, na categoria moda, no seg
mento infantil.
O desempenho das linhas infantis Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre
garantiram o prêmio à Marisol:
A cerimônia oe premiação oconteceu no dia 16, no Hotel Meliá,
em São Paulo. Na oportunidade, circulou uma edição especial
da Revista Mérito Lojista.

MARÇO-3

• O presidente eleito da Acijs (Associação
\
Comercial e industrial de Jaraguá do 'Sul),
Eduardo Horn, prometia reeditar a corrico
nha pelo voto útil nos candidatos da região,
Na época, Horn já alertava sobre o número
excessivo de candidatos à Assembléia Le

gislativa, o que dificultaria a repetição da

cámpanha passada, quando três candida
tos de Jaraguá do Sul foram eleitos deputa
dos estaduais.

marcou o dia na cidade.
Os soldados Ivanir Ritta, 39 anos, e

Fernando José Coelho, 30, ficaram
.terldos. Eles foram levados ao

Hospital Santo Antônio, em
Guaramirim.

Os ladrões conseguiram escapar.

• No dia 18, o presidente da Comissão Pr0-
visória do PPB, deputadO Udo Wagner, in

forma que o partido realizaria c,onvenção
no domingo, dia 26, na Câmara de Vere

adores, para escolher a novo diretoria

municipal.

o Na noite de segunda-feira (9), o verea

dor Lio Tironi (PTB) é eleito pfesidehte da

Câmara de Jaraguá do Sul. A vice

presidência ficou com Afonso Piazera Neto,
também do PTB.

• O prefeito de Guaramirim, Antonio Carlos Zim
mermann (PMDB), se candidatou a presidente
da Fecam (Federação Catarinense das Asso-

cioçöes de Municípios).
'

Noelelçôo. que aconteceu no dia 31 , na sede

da Fecam, em Florianépolis, Zimmermann re

cebeu 68 dos 1 1 2 votos possíveis e se elegeu
presidente .

J• Numa cerimônia conjunta, a Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sulhe Q Apevi (Associação das Pequenas Em
presas do Vale do Itapocu) empossam seus

presidentes, Eduardo Horn e Richard Her

mann, respectivamente.
Pela primeira vez uma mulher integrava a

diretoria da Acijs. Christina Hufenüssler, dire
tora de Atendimento da CMC (Central de
Marketing e Comunicação), 'assumia o car

go de ,vice-presidente de serviços.

• Durante a semana de 23 a 27, técnicos
da Fundação Nacional de Saúde identificam
mais cinco focos do mosquito oeoe: aegypti
em Jaraguá do Sul, elevando para dez o

número registrado no ano.

Os focos foram encontrados nas ruas Bernar
do Grubba, Epitácio Pessoa e Cláudio Moy.
Na época, técnicos da Vigilância Sanitária
identificaram um caso de malária em -Jo ra

guá do Sul.

� No Início da

_quinzena, o Grupo
Breithaupt inicia as

obras de cons

trução do snoo
ping center. Um

projeto arrojado
que exigiria
investimentos de
RS 20 milhões.

.��
HUMANA URGENTE
ASSESSORIA EM RH TRABALHO TEMPORÁRIO

��/999�
�e/a4,�

(

BOASFESTAS
I

A PESSOA CERTA NO LUGAR,
CERTO, POR MUITO OU POUCO

TEMPO
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• A Prefeitura de Jaraguá do

Sul divulga concurso público
para preenchimento de 290

vagas, de 70 dlterentes
áreas.
As provas estavam marca

das para acontecer no dia
10 ou 17 de maio.

• A vereadora Elísabeth Mat
tedi (PFL) apresenta projeto
transformando o Morro das

Antenas, em Jaraguá do Sul.
em centro de atração turistí-
ca. ,

O projeto, denominado 3P,
numa alusão aos três picos
que compõem o morro, inclui
a construção de teleférico, a
instalação de restaurante,
áreas de lazer, além de me

lhorias na estrada de acesso.

c: O São Poulo
Futebol Clube com
pra o passe do
médio-volante da
Escolinha Meninos de
Ouro, Marcelo Silveira
So ragossc:i, 16 anos.

O atleta, revelação
do time joroçuoense.
integrou-se à equipe
,juvenil do São Paulo.

o Mais de 500 jovens dos três estados do Sul participaram do 6°

Acampamento Folclórico e da 3° Olimpíada Folclórica Alemã,
realizada no Parque Malwee, no sábado e domingo, 18 e 19.

As competições esportivas I
entre os grupos folclóricos foram re

alizadas na tarde de sábado e no domingo de manhã.
Na noite de sábado, aconteceu o desfile das Lanternas, que
encantou o público.
O Grupo Neu Bremen Volkstanzgruppe, de Ibirama, foi o primeiro
colocado no desfile, conseguindo nota 9,5.

• Na primeira rodada de ne

gociação entre empresários
e empregados nas indústri
as têxteis, no dia 8, o presi
dente do Sindicato Patronal,
Durval Marcatto Júnior,
propõe a redução de 47%
do piso salarial dos funci
onários, passando de R$
330,00 para R$ 175,00.
O Sindicato dos Trabalhadores
reivindicava aumento de 27%
e reajuste de 100% do INPC

(índice Noclonot de Preços ao
Consumidor). em três vezes.

• O Grupo Weg anuncia, no início do mês, que investiria R$ 175 mi

lhões em sete novos projetos.
Os' recursos, através do Prodec (Programa de Desenvolvimento das

Empresas Catarinenses), seriam utilizados em construção e ampliação
des unidades da empresa.
A diretoria da Weg estimava que geraria 920 empregos diretos e ou

tros 2,7 mil indiretos.

• A secretária Saionara Bongratz, 28 anos, moradora na Vila Nova,
em Jaraguá do Sul. morre ao acidentar-se com o Fiat Uno, placa
LYC-3683, no centro da cidade.
Ela sofreu traumatismo crônio-encefálico e morreu no local do
acidente.

I

• Para comemorar o Dia da Mentira, 1, o jornal foi alvo de uma

brincodeiro. quando foi checar denúncia feita por telefone.
O informante disse que alunos do Colégio São Luís promoviam
protestos. "O clima está tenso", disse.

• No rílo 17, o Hospital São José registra o primeiro caso de ex-

tração múltipla de órgãos. ,

O doador foi o trabalhador autônomo Elfrido Westphal. 41 anos,

morador em Guaramirim, que fôra otropelooó dois dias antes pró
ximo ao trevo de acesso à cidade.
A família autorizou a doação dos rins, coração e fígado.
A extração foi realizada pol médicos do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal do Paraná e da Central Regional de Nptifi
cação e Captação de Órgãos de Joinville

}
• Prefeitura de Jaraguá do Sul inicia as obras de urbanização na Rua

Joinvílle. Na épocá, a Secretaria de Planejamento prometia cumprir
à risca o Código Municipal de Obras, promulgado em 1988.
O secretário Irineu Pasold, também vice-pref�ito (PSOB), informava que
as calçadas teriam 2,5 metros de largura, quando o do outro lado

atingisse os cinco metros definidos pelo Código, além de rebaixa
mento do meio-fio somente para a entrada de veículos.
A obra estava estimada em R$ 300 mil.

• Na segunda-feira (6). Paulo
Roberto Time assume a gerên
cia regional da Celesc (Centrais
Elétricas de Santa Catarina). Ele
substituía a Luiz de Freitas Melro

Neto, que se licenciara para

clsputcr uma vaga à Assem
bléia Legislativa.

• A secretária do Sindicato do Vestuário, Rosane Gieburowski,

participa entre es dias 27 de abril e 2 de maio, em Havana,
Cuba, do Encontro Internacional de Mulheres Sindicalistas.

• Governo federal divulga
reajuste do salário miníma,
que passa de R$ 120,00 para
R$ 130,00.
O presidente da Fecam, An
tonio Carlos Zimmermann,
prefeito de Guaramirim

(PMOB), disse que o valor po
deria comprometer os investi
mentos das prefeituras.

c: No início do mês,
durante reunião
estadual do PSDB,
em Massaranduba,
o nome do vereador
de Jaraguá do Sul.
Vicente Caropreso,
era cogitado pela
primeira vez poro
disputar uma vaga à
Cômara Federal.
Ai�da na política, o'
ex-prefeito de

Criciúma, Eduardo
Pinho Moreira

(PMOB), disputava a

indicação do

partido com o atual

governador Paula
Afonso para concor

rer ao governo do
Estado.

• O enxadrista jaraguaense, A
lexandr Fier. da FME (Fundação
Municipal de Esportes), vence o

campeonato nacional. realiza
do na semana de 10 a ,17, no
Rio Grande do Sul. e sagra-se
campeão brasileiro na catego
ria até dez anos.
Com o título, Alexandr garantiu
vaga para disputar o Campe
onato Mundial de Xadrez, em
Barcelona, Espanha.

o No final do mês, o psiquiatra Afonso Carlos Quental de Mouro,
único médico que atendia pelo lssern (Instituto de Seguridade dos
Servíoores Municipais), revelou que quadruplicou o número de funci
onários públicos que procurava atendimento psiquiátrico.
Quental de Moura atribuiu o aumento assustador a vários fatores, entre
eles, a crise econômica e, principalmente, a mudança na direção
da administração municipal.
Para a secretária de soúoe, Nanci Zimmermann, o aumento era de
corrente às rnuoonços exigidas pelo mundo moderno, que influem
no distúrbio do comportamento.

SÃO OS VOTOS DE:
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o o ex-presidente da Câmará de Vereadores de Guaramirim,
Ivaldo Kuczkowski (pFL), enviou ao TCE um dossiê comprovando
irregularidades nas licitações realizadas pela Prefeitura do Mu

nicípio, em 1996.
O prefeito Antonio Carlos Zimmermann (PMDB) não descartou a
hipótese de possíveis irregularidades, mas negou qualquer en
volvimento. "A suspeitas precisam ser investigadas", propôs Zim
mermann.

o O empresário Alberto Pacheco da Rosa é empossado na

presidência da CDL (Câmara de Dirigentes LOjistas).
A cerimônia aconteceu no Clube Atlético Baependi e contou
com a presença de autoridades e dirigentes das CDLs da região.
Pacheco da Rosa substituiu Sérgio Nagel.

o A empresa Malwee Malhas doa 500 lixeiras para as escolas
de Jaraguá do Sul. As lixeiras atendem às especificações técni
cas recomendadas pela Secretaria de Agricultura e Meio Am-
biente.. _

Cada escolo recebeu um conjunto de cinco lixeiras, de acor

do com o tipo de lixo, plástico, metal, vidro, papel e orgânico.
Sempre preocupada com o meio ornbíente. o que levou a

empresa a ganhar títulos nacionais, a doação era uma iniciati
va em colaborar com o coleta seletiva.

• No mês em que o Jornal COR
REIO DO POVO comemorou 79
anos - dia 1 O -, a Prefeitura de

, Jaraguá do Sul o brindou com

um presente de grego. Por ini
ciativa do Executivo, a Câmara
de Vereadores aprovou o Proje
to "Jornais nas escolas", o qual
excluía das escolas municipais
o mais antigo semanário do Es

tado e o único do Município a

contar um pouco da História da

formação e colonização de

Jaraguá do Sul.
Sem discutir os critérios de ex

clusão, a Secretaria de Edu

cação desenvolveu o projeto e
o enviou ao Planejamento, que
por sua vez o encaminhou á

apreciação do prefeito e, deste,
á Câmara.

• PPB de Jaraguá do Sul reali
za convenção e elege o ex

vereador Wigando Meier
como presidente. É o fim do
racha interno e da intervenção
estadual.

• Na noite de quarta-feira (27),
duas bombas de fabricação
caseira explodem no banheiro
do Colégio Estadual Heleodoro

soroes. na Vila Lalau, provocan
do a interrupção do primeiro
período de aulas.

,

• Os alpinistas Rafael Orze

chowskí. 28 anos, e Débora
Horn, 21, desafiavam os peri
gos e prometiam escalar Q

Monte Aconcágua, na Argen
tina. O monte tem sete mil
metros de altura.

• Dbis dias depois, o presidente
do Sindicato Patronal do Comér
cio, Bruno Breithaupt, anuncia
va que o TST (Tribunal Superior do
Trabalho) concedeu liminar fa
vorável ao mandado de se

gurança impetrado pela en

tidade e suspendeu o salário
normativo dos funcionários do
comércio de Jaraguá do Sul, es
tabelecido em RS 300,00.

• Fim da, novela de quase dois
I
anos entre Jaraguá do Sul e a

montadora de veículos Skoda.
Na noite de segunda-feira
(11), durante reunião da Acijs
(Associação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul), foi
anunciado que a empresa
checa desistira de instalar
uma unidade ria cidade e es

tava levando o projeto para o
,

CearÉl-i

• O presidente-executivo do

Grupo Weg,' Décio da Silva,
anunciou na quarta-feira (20) o
início da nova fábrica de mo

tores elétricos para eletro
domésticos.
A nova unidad�n�talada em

Jaraguá do Sul;:ex1gu investi
mentos de uss 32 milhões.

• Hospital e Maternidade Jara

guá inaugura, no dia 113, o

Check-up VIP, a mais moderna
unida.de para realização de

check-up da região. Trata-se de
um centro há muito desejado
pela comunidade.
O Check-up VIP tem como fi
nalidade detectar possíveis
doenças que poderão ser tra

tadas precocemente.
As obras do centro só foram

possíveis graças a doações do
empresáriO Wandér Weege.

• A Indústria Têxtil Marisol anun-

MAIO - 5

cio investimentos de RS 650 mil

na ampliação da unidade de

Massaranduba. A área construí
da foi acrescida de 1,1 mil

metros quadrados e possibilitou
o aumento de 80% na ca

pacidade industrial.

• No final do mês, o Conselho

Diretor da Fcclsc (Federação
das Associações Comerciais e

Industriais de Santa Catarina)
aprovou moção apresentada
pela diretoria da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim) pro
pondo que os cartórios de no

tas e protestos lião aceitem

mais, para protesto, títulos mer
cantis "frios", sem comprovação
de origem.
A intenção, segundo o presi
dente da Aciag, Adriano Zim

mermann, era coibir a prática
dissiminada pelo País, preludl
cial aos empresários.

o Na segunda-feira (4), mais de 30 ex-funcioná'rios das empre
sas Jaraguá Fabril e Guaratex promovem passeata pelas ruas
do centro de Jaraguá do Sul para protestar contra a falta de

pagamento das indenizações decorrentes das demissões fei
tas em 1997.

o No dia 1 2, o DNER (Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem) expedia ofício embargando as obras de duplicação
na Rua Joinville. O órgão federal alegou que a Prefeitura não
tinha autorização para oíterçr as dimensões _na via, sob juris
dição federal.
O prefeito GeraldoWerninghaus (PFL) desdenhou o ofício e de
clarou que as obras não iriam parar.
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Que esteNatal traga mais fé a todos os corações
.acrcditando em Novo Tempo depaz eprosperidade.,

o No dia 4, Jaraguá do Sul sediou a primeira audiência pública
do ono para discutir o Orçamento Regionalizado, O encontro re

uniu deputados, prefeitos e secretários da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu) e da Amunesc (Associação dos

Municípios do Norte e Nordeste do Estado de Santa Catarina),
além de técnicos da Assembléia teçtslotlvo responsáveis pelo
orçamento estadual.

I

A sessão foi presidida pelo deputado estaduallvo Konell (PMDB), vice
presidente da Comissão de Finanças da Assembléia Legislativa,
___�, "J;,

o Em Guaramirim, o secretário do Diretório Municipal do PT, José Tho
maz Barbara Filho (centrd), registra queixa na Delegacia de Polícia
ceníro falsificação de sua assinatura, em processo de licitação'públi
ca, reolizodo pela Prefeitura em 1997,

o O suplente de vereador pelo PFL de Jaraguá do Sul, Antônio Berns,
denunciou irregularidades na FME (Fundação Municipal de Esportes),
Ele apresentou documentos que confirmam irregularidades nos con

tratos de atletas, apadrinhamento na distribuição de bolsas de estu
dos e "laranjas" recebendo pagamento sem ter vínculo empregatí-
cio com a FME,

'

O secretário de Cultura Esporte e Lazer,Sílvio Celeste Board, negou as

irregularidades, mas admitiu falhas na distribuição de bolsas de estu
do,

..............; iii<t-,! JZ;t-'I§F?C+t-:td': '4! ii ln E:M

e Na segunda-feira, dia 1, a Câ
mara de Vereadores de Jaraguá
do Sul aprovou oprojeto do gover
no que cria o cargo de Assessor de

Comunicação da Prefeitura,
Iniciava ali as desavenças entre o

vereador Antônio Berns (PFL) e os

demais parlamentares governistas,
Berns desobedeceu a orientação
e-votou contrário ao projeto, ge
rando mal-estar no governo,
Depois disso, aconteceram as ri

xas e as séries de denúncias de ir

regularidades na administração
municipal.

e Jaraguá do Sul sedia o 8° Con

gresso Estadual da Apae (Asso
ciação' de Pais e Amigos dos Ex

cepcionais), que reuniu represen
tantes de mais de 120 municí
pios catarinenses, além de ou

tros 40 de São Paulo e Rio Grande
do Sul.

_
O congresso Joi promovido pela
Federação Estadual das Aooes,
Paralelamente, aconteceu o 3°
Festival Nossa Arte, evento que
reuniu 13 Delegacias Regionais
da Apae para apresentação de
número artístico,

'

e No mesmo die. o, professor e
sindicalista Luiz Cézar Schörner 'é
eleito, por aclamação, presidente
do Diretório Municipal do Pr:

e No final do mês, a Indústria Têx
til Marisol lança, durante a 470
Fenit (Feira Internacional da In
dústria Têxtil), em São Paulo, a li
nha de perfumes da marca Lili
ca Ripilica,

/'

e O secretário de Cultura Esporte
e Lazer de Jaraguá do Sul, SílviO
Celeste Board, vai à Câmara de

, Vereadores explicar as denúncias
de irregularidades na posto

e A Associação Danker de�
Karatê, de Guaramirim, conquis
ta seis medalhas de ouro no

Campeonato Catarinense de
Caratê, Regional Norte,

e A CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) propõe à Transitar, empre
sa responsável pelo estaciona
mento rotativo em Jaraguá do Sul,
substituir a multa de R$ 5,00 por um
aviso, obrigando o motorista a

comprar outro =s= de R$ 0,50,
/ A Transitar rejeitou a proposta,

e A Weg entrega à PUC (Pontifí
cia Universidade Católica) de
Porto Alegre, à Universidade de
Caxias do Sul e à Escola Técnica
Liberato sczono. de Novo Ham

burgo, todas do Rio Grande do
SUL bancadas didáticas,
O prêmio é decorrente do Con-

curso Nacional de Conservação
de Energia Elétrica em Aplicação
mousmot. promovido pela Weg,

37 anos, foi assassinado em

condições suspeitas, Ele foi mor
to com dois tiros de espingarda,
no interior do �unicípio,

e Cinco hornerís armados de

metralhadoras, pistolas ou

tomóticas e escopetas assal
taram o Supermercado Brei

thaupt da Rua Walter Marquardt
levando todo o dinheiro do mo- e No dia 16, o presidente estadu-
vimento do dío. 01 do PFL, deputado estadual Pedro
A empresa não revelou o mon-

_ Bittencourt, indicava o nome do
tante roubado, Na fuga! os deputadofederal Paulo Bauer para
ladrões levaram o Ford Courier compor a chapa majoritária com
do cliente Edgar Laube, oben- o senador Esperidião Amin (PPB),
donando próximo à Malwee Bauer recebeu a notícia como
Malhas, missão,

e Jaraguá do Sul cria a Asso
, ciação dos-Recicladores e Com

pradores de Materiais,

e A 1 ° Taça Breithaupt de Ciclis

mo, realizada no centro de Jara

guá do Sul, no domir:go (7), reuniu
mais de 50 participantes com

idade até 1 4 anos,
,O vencedor foi Rafael Michalak,

e Apevi (Associação das Peque
nas Empresas do Vale do Ita

pocu) inicia a montagem da 30
Multifeira,

e Na noite de sexta-feira (19), em
Jaraguá do Sul, a seleção brasilei
ra de Basquetebol enfrentou os

portugueses em jogo amistoso, no
Ginéisio Arthur Müller,

e Ainda no domingo (7), em
Corupó, o irmão do vereador
Marcos Martini (PPB), Jair Martini,

'o Na segunda-feira (8), os candidatos a governador e a senador

pela Frente Popular, deputado federal Milton Mendes e o ex-prefeito
de Florianópolis Sérgio Granda, visitam a região da Amvali e divul

gam o programa de governo,

o O mês de junho fecha com chave de ouro, No dia 27, o presi
dente Fernando- Henrique Cardoso visita Jaraguá do Sul, acompa
nhado pelo ministro dos Transportes, Eliseu Padilha,
A comitiva chegou pela manhã no Clube Atlético Baependi, visitou
as obras do Centro Cultural e participou das comemorações dos 60
anos da Associação Comercial.
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o Para comemorar os 1 22 anos de fundação de Jaraguá do'
Sul, no dia 25, a administração municipal promove uma série
de atividades; entre elas, show com o cantor Jbir Rodrigues.

o No dia 24, o governador Paulo Afonso Vieira (PMDB) ossno o

Prodec Têxtil com a Marcatto e Marisol.

9 Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense, que
perrnhe que 75% do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mer-
.ccdonos e Serviços) gerados pela empresa sejam retidos para
,

investimentos, destinou R$ 67 milhões à Marisol e R$ 11,9 mi

lhões para a Marcatto.
,__J

o Depois de ser bombardeodo pelo suplente de vereador
Antônio Berns (PFL), o presidente da FME (Fundação Municipal
de �sportes), Rogério Tomazelli, pede exoneração. Segundo ele,
a administraçãó não entendeu os trabalhos desenvolvidos pela
Fundação.
Tomazelli negou que o pedido de exoneração tenha relação
com as denúncias de irregularidades na FME.

Dias depois, oprofessor de Educação Física, Reginaldo Antônio
da Silva Júnior, assume o cargo,

• Na sexta-feira, dici 3, começa a

3° Multifeira. Com previsão de rece
ber cerca de 80 mil visitantes, a dire
toria da Apevi (Associação das Pe

quenas Empresas do Vale do

Itapocu), promotora do evento, pro
moveu, na noite de abertura, show
com o grupo "Os Nativos".
O público e os negócios ficaram
abaixo das expectativas.

• Durante palestra no auditório do
Sesi (Serviço Social da Indústria), na
noite de segunda-feira (6), o eco

nomista e administrador de em

presas Fernando Marcondes de

Mattos, surpreendeu a platéia ao

afirmar que Jaraguá do Sul é uma

cidade feia, que não possui uma
marca que possa identificá-Ia,

• O Jornal CORREIO DO POVO inicia a
série de entrevisto pinldue-pongue
com os candidatos a deputado da
região.
Na primeira edição, apresentou as

propostas do professor e advogado
Dionei da Silva, candidato a deputa
do estadual pelo PT, e do médico e
vereador Vicente Caropreso (PSDS),
candidato a deputado federal.
Na seqüência, vieram os candida
tos a deputado estadual: Luiz de
Freitas Melro Neto (PFL), ex-gerente
regional da agência da Celesc, o
comerciante Sérgio Pacheco (PL),
que renunciaria à candidatura dias

depois; o deputado estadual Ivo

Kon�1I (PMDS); o ex-prefeito Durval
Vasel (PTS), o deputado estadual Udo
Wagner e o ex-presidente da Câma
ra de Vereadores de Jaraguá do Sul,
Heins Raeder (PL).

'. A Vigilância Sanitória não encon
tra nenhum medicamento falsifica
do nas 45 farmácias e nos depósi
tos dos hospitais do Município.

• Em Guaramirim, a Aciag (Asso
cioçóo Comercial, Industrial e Agrí
cola de Guaramirim) inicia-ciclo de
palestras para comemorar os 20
anos de rundcçöo da entidade,

• Os ciclistas jercçuoenses Edson
James Peiker e Murila Fischer con-

quistaram o segundo e terceiro

lugares, respectivamente, na 2° Eta
pa do Ranking Catarinense de Ciclis
mo,

• "Projeto Integrar", progrpma de

capacitaçõo profissional da Con

federação Nacional dos Metalúr

gicos filiados à CUT (Central Única
dos Trabalhadores), inicia as ati
vidades em Jaraguá do Sul, aten
dendo 60 trabalhadores gratuita
mente,

• No sábado, dia 25, e domingo, 26,
o Jaraguá Clube deVôo Livre realiza
o Campeonato deVôo Livre e o Fes
tival de Alegorias,
Mais de 180 pilotos de São Paulo,
Paraná, Santa ootomo e Rio Grande
do Sul desembarcaram em Jdraguá
do Sul poro, participar do evento,

• As Olimpíadas Sesionos, inicia
da dia dez. apresentou os primeiros
vencedores,
Com previsão de encerrar as com

petições no mês de agosto, a
olimpíada reunia atletas das em

presas da cidade,

� No esporte,
o atirador

jaraguaense
Samuel

Lopes, 19

I anos, fôra
convocado

pela Confe-
1 deração
Brasileira de
-Tiro para
disputar o 47°

Campeonato
Mundial de
Tiro, de 16 a

30 de julho,
em Barcelo

na, Espa�ha,
• No domingo, dia 19, os gêmeos
O,P.J, e O,P., 1 7 anos, e o irmão Da- I

vid fi'rüSSL 18, voltam a promover fes
tival de agressões físicas em Jaraguá
doSul.
No final de agosto do anã passado,
os irmõos, juntamente com E,S" 16,
e MáriO Karing Júnior, 18,,' aluno de
Direito da Furb, e outro rapaz identifi
cado apenas como André Luiz, es

pacaram seis menores no centro da

cidade, sem nenhum motivo

aparente,

• O SUS (Sistema Único de Saúde)
divulga que, a partir de agosto, o
atendimento aos assegurados será
feito às 1 5 horas, A mudança ti

nha como objetivo evitar que os

assegurados passassem a noite na

fila,

• Médicos do Pronto-Socorro do Hos-
\

pital Sã_o José reclamavam do,núme
ro excessivo de atendimentos a que
são obrigados a fazer. Segundo eles,
eram cerca'de 2GO pessoas por dia,
uma média de cinco,-minutos para
cada paciente,

� O Núcleo da Mulher

Empresária, da Asso

ciação Comercial e
Industrial de Jaraguá do
Sul, reuniu cerca de 230

empresárias de todo o

Estado para o 5° Encon
tro da Mulher Em

presária,

No balanço de msis um ano que se finda um saldo de alegrias e da consciência de bons
momentos. Mas, acima de tudo, um profundo reconhecimento a DEUS e aos nossos
amigos, pois sempre estenderam as suas mãos e nos ajudaram a alçançar nosso

objetivo dé servir a todos da melhorlorma possível. })
\

Feliz Natal e um ótimo 19991
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o Na noite do dià 6, o pianista florianopolitano Rodrigo Warken,
24 anos, se apresentou no CPL (Centro Integrbdo de Profissio-·
na is liberais), em Jaraguá do sur.
Por mais de uma horo. Rodrigo encantou a platéia com sona

tas de Domenico Scarlate, Chopin, Edino Kreiger, entre outros,

o Na abertura da 3° �eira d; Livr�:dia " 3, o diretor do CORREIO
DO POVO, Eugênio Victor Schmöckel, lançou o nono livro da car

reira, "Memória jaraguaense", onde relata os acontecimentos

políticos dos anos 30,

Schrnockel tem outro pronto: "Um baiano na história de Jara

guá do Sul", e outro na cabeça: "A história da imprensa de

Jaraguá do Sul e região".

o Na sexta-feira (21), cerca de 70 trabalhadores rurais sem

terra, vindos da região de Mafra, chegaram em Jaraguá do
Sul, onde protestaram contra o que clossncororn de "política
elitista do governo federal".

, ,

A concentração aconteceu nc Praça Angelo Piezero. A mobili-

zação fazia parte da "Marcha pelo, Brasil", que oconreclo em

23 estados.

• No início do mês, o jovem Luís
Cláudio Kuklinski, 22 anos, bale
ado por engano pelo policial
civil Salmir Paulo Grott, prome
tia entrar com ação contra o

Estado exigindo ihdenização
por danos morais e metedel.
O inquérito, enviado ao Minis
tério Público, apontou Grott
como culpado,

• Os ciclistas jaraguaenses
Renato Rohsler e Aldo Cemin
são convocados para integrar
a seleção brasileira para dis

putar os Jogos Pan-ameri

canos, entre os dias 1 7. e 21
de setembro, em Jolnville.

• O técnico da Epagri de
Guaramirim, Alcibaldo Ger-'
mann, anuncia que a pro
dução de_ arroz do Município
seria de mais de 798 tonela
das,

• O Sinsep (Sindicato dos

Servidores Públicos) denuncia
va a Prefeitura de: Jaraguá do
Sul de não ter recolhido fun
do de garantia de 26 funci
onários oernmdos em julho,
além do não-pagamento dos
40% referentes à multo, esta
belecida por lei.

• No dia 28, Guaramirim com

pletava 49 anos de emanci

pação polítlco-odrnínístrotívo.

• No dia 1 1, o secretário de

Desenvolvimento Econômico,
Salon scruoutn. é exonerado

pelo prefeito Geraldo W�r
ninghaus (PFL),

• O piloto Ivo Petras Konell fica

em 4° lugar na 6° etapa do

Campeonato Catarinense de
Marcas, ocorrida no domingo,
dia 2, em São Bento do Sul.

r

• No último dia do mês, o cd
ministrador de empresas Wal
dir Watzko assume a Secreta
ria de Desenvolvimento E
conômico de Jaraguá do
Sul.

• A empresa Mercílo Rigon,
contratada pela Prefeitura de
Guaramirim para fazer audito
ria nos processos licitatórios de
1997, estava desativado desde
1995, A Exatec, contratada
para implantar o sistema de in
formática na Prefeitura, per
tence ao mesmo grupo,
p funcionário do Conselho Re

gional de oontobüocce. Alex
do Espírito Santo, afirmou que
a empresa estava irregular no

CRC e a última alteração ca

dastrai fôra feifa em 1995,

_. Começa 'a esquentar a

campanha eleitoral, Os três
principais concorrentes ao

Palácio Santa Catarina, o go
vernador Paulo Afonso (PMDB),
Esperidião Amin (PPB), da Coli

gação "Mais Santa Catarina",
e Milton Mendes (PT), da Frente

Popular, visitam a regiãö do
Vale do ltcpocu.
Acompanhados de outros

candidatos, fizeram campa
nha e muitas promessas,

• Na terça-feira (18), o secre

tário de Administração e Fi

nanças, Sérgio Kuchenbecker,
pede exoneração, Era o quar
to secretário do governo Wer

ninghaus a sair, O primeiro foi
Mario Sousa (Saúde), depois
Suely Müller (Família) e Salon
Schrauth (Desenvolvimento
Econômico) ,

O economista José Olívio Papp
é convidado poro assumir a

Secretaria dê Administração e

Finanças,

• O presidente em exercício
da Facisc (Federação das As

sociações Comerciais e In

dustriais de Santa Catarina),
Roberto Breithaupt, entrega
aos candidatos ao governo
reivindicações da entidade,

• O 8° Jeep Raid de Jaraguá
do Sul, no sábado 15, reuniu 94

pilotos de São Paulo, Paraná e

Santa Catarina,
.

primeira etapa do Campe
onato Paulista, competindo na

categoria free style,

• APolícia Civil prendeu em fla

grante, no centro de Jaraguá
do Sul; Pouío César Inácio de
Souza, 26 anos, e José Luiz Cor
rêa Júnior, 50, quando ten
taram furtar um veículo,

• No final de semana, o téc
nico da seleção brasileira de
Tênis de Mesa: Francisco Ca

margo, o Fron, vem a Joroçuó
do Sul divulgar o esporte e

participar do 4° Circuito de
Tênis de Mesa, no Ginásio
Arthur Müller,

• No dia 25, 77% dos funci
onários da Weg aprovaram, em
votação secreta, a proposta de
criação do banco de horas na

empresa,

• No início da tarde do dia

27, diretores dó Cejas, (Cen
tro Empresarial de Jaraguá do

Sul) lançam a 2° edição da

campanha pelo voto útil' aos
candidatos da região.
Com os temas; "Voto da região,
voto' pela região" e "Com can

didatos da região, vale a pena
votar nessa eleição",

• Aciag (Associação Comer

ciai/ Industrial e Agrícola de

Guaramirim) reúne candidatos
a deputado federal para dis
cutir projetos e apresentar a

pauta de reinvidicação da en

tidade,
Uma semana depois, foi a vez

• O piloto joroçucense de Jet .cos candidatos a deputado es-

Ski, Alessander Lenzi, vence a tadual.

<: A carateca

guaramirense
Djeniffer Dom
browlcz, 13
anos, conquista
a medalha de
bronze no

Campeonato
Brasileiro de
Caratê, realiza
do na Bahia,

Nesta época tezemos questão de nos lembrar de todos os que estiveram ao nosso lado na

batalha do dia a dia. O 'trabalho foi um ponto em comum. Através dele crescemos ,e17(7 harmonia,
respeito, compreensão e justiça. Renascer no Natal e Ano Novo, juntamente' com Cristo,

ê o que desejamos
.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,-MECÂNICAS
E 0.0 MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO - FILIADO Ã CUT

'

1.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGUÁ DO SUL, 24 DE DEZEMBRO DE 1998 I· <cC\Rn�'I.0",,1)0,,)).0;"&0.\ .

. .

· \��.�U ' R:D:, :;:W::�;:B:W::i�I,9\.�J1,itW{:;:·········· .

SETEMBRO - 9

o É instalada na noite do dia 14, na Câmara de Vereadores, a

Associação Beneficente Novo Amanhã, para amparar, tratar e

recuperar os dependentes químicos da região e desenvolver

programas de prevenção às drogas.

• Na sexta-feira (4), a 7° etapa
da 12° Volta Ciclística de Santa'
Catarina passa por Jaraguá do
Sul.

_

A equipe Caloi/Paraná/Kohlbàch
continuava liderando a com

petição.

• Também no dia 4, a Rádio
Jaraguá completa 50 anos de

fundação. Para comemorar a

data, aumenta a potênclo de
transmissão coro 10 mil watts.

• A 23° Subseção da OAB (Or
dem dos Advogados do Brasil).
sediada em Jaraguá do Sul. ini
cia campanha para instalar
uma Vara da Justiça Federal no

Município.

• O clima de eleição começa
a esquentar' em Jaraguá do
Sul. Na manhã do dia 8, um in

cidente, com destruição de

outdoors, acirrou os ânimos de

pefelistas e peemedebistas.
O caso foi parar na polícia
com acusações dos dois r<Sl
dos.

• A arquiteta Aurélia Valentim
Gomes, recém-instalada em Jara-

guá do Sul. reivindica a partici
pação na campanha pelo voto
em candidatos da região.

• Entre a segunda (14) e quar
ta-feiras (16), Jaraguá do Sul
sedia o 8° Encontro Catari
nense de Arquivos. O evento
reuniu especialistas em .orqul
vos de todo o País.

• Na tarde do dia 15, o deputa
do federal Paulo Bauer (PFL), en
tão candidato a vice-governa
dor promete, caso vença as

eleições, criar um centro de re

abilitação em Jaraguá do Sul e

repassar recursos para a insta

lação de um pronto-socorro re

gional.

• A Federação dos Metalúrgicos
da CUT (Central Única dos Tra

balhadores) promove, através
do Programa Integrar, o 1 ° En
contro Habilidades de Gestão.

• A assessora de Tecnologia da
Fiesc (Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina), Silene
Seibel. apresenta a empresáriOS
jaraguaenses o projeto Bench

markingmade in Brazil, que con-

o q ciclista jaraguaense Murilo Fischer (2° direita) viaja para o

Péru, onde a seleção brasileira participa da Volta Ciclística do

Peru, que começou no dia 25 � seguiu até o dio'4 de outubro.

siste em tornar as empresas com

petitivas no mercado europeu.

.. Dois acidentes com vítimas fa
tais. No sábado, dia 1 2, Loreni Sil
vestre Torres, 41 anos, morreu

quando o Del Rey, placa LYX-
5651, de Gaspar, colidiu com o

Gol, placa LYE-8402, ,de Blu

menau, em Guaramirim.
Na segunda-feira (14), próximo ao
trevo de Massaranduba, o Ome

ga, placa BTE-7196, de Blumenau,
bateu de frente com o caminhão
Mercedes-Benz, placa AYH-8036,
de Colombo, Paraná, matando
Sueli Faria Bastos, 24.

• De 25 a 27, o Ginásio de Es

portes Arthur Müller se transfor
ma no templo da dança. Mais
de 1,5 mil bailarinos se apresen
tam no 4° Jaraguá em Dança.

• Na noite do dia 22, os con

tabilistas da.Jorcquó do Sul i

nauguram a sede do sindicato
da categoria.

• Três ladrões invadem a casa

do corretor de imóveis Cláudio
Alberto de Castro, na noite da

terça-feira (21), e levam o carro

Mercedes-Benz, placa ASE-0500,
de Jaraguá do Sul.
Os bandidos abandonaram o

veículo, com vóríos perfurações
de bala, em Guaramirim.

• A CCO (Comissão Central Orga
nizadora) da SChützenfest e a CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas)
lançam o concurso de vitrine alu
sivo à 9° edição da Festa dos Ati
radores.

• No dia 30, a Ferj (Fundação
Educacional Regional Jara

guaense) promoveu debate
com os candidatos a deputados
- estadual e federal - da região.

• No sábado (26), o secretário de
Desenvolvimento Econômico de

. Jaraguá do Sul. Waldir Watzko,
debate desemprego e alternati
vas de recursos, no seminário pro
movido pela Federação de Me

talúrgicos da CUT (Central Única
dos Trabalhadores).

• Na segunda-feira (28), é inau

gurada a UTI Pediátrico do Hos

pital Santo Antônio, de Guara-
mirim.

• Equipe Duas Rodas de Bicicrossl
é campeã em sete categorias du
rante as 9° e 10° etapas do Cam
peonato Brasileiro.

• Na tardei do dia 30, a Polícia
Federal fetha a Rádio Comu
nitária Alternativa, que funciona
va na Igreja São Sebastião. Fo
ram fechadas também uma

outra em Guaramirim e três em

Jotnvllle.

� A Kohlbach Motores

conquista o Selo Eficiên
cia Energética. Concedi
do pela Procel (Progra
ma de Combate ao

Desperdício de Energia
Elétrica), o prêmio tem
como objetivo promover
a racionaUzação do

consumo de energia
elétrica.
A Weg Motores também
abocanhou o prêmio da

Procel. A empresa
desenvolveu o motor de
alto rendimento Plus.
O superintendente da

Weg Motores, Moacyr
Sens, recebeu o certifi
cado das mãos do
ministro das Minas e

Energia, Raimundo Britto.

o No dia 2, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) comemorava
30 anos de atividades.
A entidade homenageou 22 ex-presidentes e concedeu ao dire

tor-presidente do Grupo Breithaupt, Hans Breithaupt, o 10 Prêmio
Mérito Lojista.

o A Fatma (Fundação do Meio Ambiente) concedeu à Malwee

Malhas o troféu Fritz Müller de Ecologia. O prêmiO é um reco

nhecimento a empresas que se destacaram no controle da

poluiçóo resultante do processo de produção.
A Malwee recebeu o prêmio por fazer o tratamento de toda a água
e do resíduo sólido gerado na produção de malhas. O diretor-pre
sidente da Malwee Malhas, Wandér Weege., recebeu o prêmio das

mãos do presidente da Fatmo, Vladimir Ortiz.

A Weg deseja a todos seus colaboradores, e a toda população
da região, um natal cheio de alegria, união, amor e _

solidariedade. Este é o verdadeiro espírito do Natal.

Que este espírito esteja presente em nossos corações
durante todo o ano Que se 'aproxima.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Infantil, .que atenderá pa
cientes de até 12 anos.

• Na sexta-feira (2), as lojas
,

de departamento Breithaupt
são transferidas para o prédlo
do Shopping Center.

\

de Educação, que aconte
ceu no dia 23.

• O TCE (Tribunal de Contas
do Estado) condenou a

Prefei�ura de Jaraguá do Sul
a devolver ao Issem (Institu
to de Seguridade dos Servi

dores) mais de R$ 4 milhões
e outros R$ 22 mil ao FMPS

(Fundo Municipal de Pre

vldêncto Social).
O ex-prefeito Durval Vasel

(PTB), autor do projeto que
transferiu o montante para
os cofres da Prefeitura foi
multado em R$ 6,4 mil por
empréstimos ilegais do
FMPS. O prefeito Geraldo

Werninghaus (PFL) foi multa
do pelo mesmo motivo.

• Na noite do mesmo dia,
sete farmácias, cujos -propri
etários söo farmacêuticos, se
filiaram à Cooperfarma.

• A advogada Fedra Luciano
Konell é empossada na terça
feira (13) como titular da Dele

gacia Especializada da Mu
lher, da Criança e do Adoles
cente de Jaraguá do Sul.

• A Secretaria da Família re

aliza o 10 Seminário Criança
e Adolescente - Projeto Ci
dadão.

• O orientador psicológico
da seleção brasileira de fute
bol, Evandro Novaes Moto,
faz palestra em Jaraguá do
Sul com o tema: "Campeões
não nascem por acaso".

• Na segunda-feira (26), o

vereador de Jaraguá do Sul,
Gildo AlVes, pede desfiliação
do PMDB, alegapdo descon
tentamento com a posição
do partido durante a cam

panha eleitoral.

o No sexto-feiro, dia 9, começo o 100 Schützenfest, que se estende-
ria até b dia 1 7. \
No mesmo dia, o CRC (Conselho Regional de Contobillocde) lanço
oficialmente, em Jaraguá do-sul. o Seminário Interamericano de
Contabilidade.

• Na manhã de quarta-fei
ra (7), cerca de 100 metros
de pista da BR-280, entre
Jaraguó do Sul e Corupó,
cedeu e interditou a ligação
entre as duas cidades.

• O secretário da Casa Civil
do governo PaulO Afonso

(PrvtDB), Ademar Duwe, negou
que estaria se desligando do

partido para.ingressar no PFL
e concorrer a um cargo ele
tivo em 2000.

\

• O deputado estadual Ivo
Konell (PMDB) desmente im

pugnação do futuro manda
to.

• Entre os dias 8 e 17, em
Joaçaba, ccontecern os 38°s

Jqgos Abertos de Santa Cata
rina ...

• A Duas Rodas Industrial di

vulga projeção de cresci
mento de 25% da unidade
chilena.

• No dia 27, a Epagri (Em
presa de Pesquisa Agro
pecuária e de Extensão Ru
ral de Santa Catarina) infor
mou que a safra de arroz do

primeiro plqntio da região
estava prevista em 114 mil
toneladas.

o

• Iniciam as discussões so

bre as sete estratégias pro
postas pela Agenda 21. Os

organizadores envolveram

dtrerentes setores da so

ciedade na busca de alter

nctlvos para o desenvolvi
mento sustentável.

• Na noite de quarta-feira
(21 ), o Grupo Breithaupt lança
oficialmente a comercializa

ção das 7810jas do Shopping
Center Breithaupt.

o Dois dias depois, mais de 1 00 milhões de eleitores compareceram
às urnas poro eleger o presidente do Repúblico, governadores, sena-
dores, deputados federais e estaduais. .'

No cidade, seis candidatos disputaram uma vaga à Assembléia le

gislativa e um à Câmara Federal.
O vereador Vicente Caropreso (PSDB) foi eleito deputado federal com
47.890 votos em todo o Estado, mais de 32 mil votos em Jaraguá do
Sul.
O cdvoqodo Dionei da Silva (PT) recebeu 8.795 votos. Melro Neto

(PFL), conseguiu 11.1 70. O deputado estadual Ivo Konell .foi reeleito
com 21.151 votos. O ex-prefeito Durval conseçuu apenas 3.713 vo

tos. O députado estadual Udo Wagner recebeu 18.782 votos, não se

reelegendo.
Heins Reader (PL) obteve 2.458 votos e João Lacerda (PMN) 95.

• O CDH/JS (Centro dos
Direitos Humanos de Jara

guá do Sul) é excluído do
Seminário Microrregional de
Educação pela Prevalência
dos Direitos Humanos, co
ordenado pela Secretaria

• No mesmo dia, o mecâni
co de automóveis Geres Cor
rêa, 23 anos, foi preso por
policiais civis e militares du
rante blitz. Corrêa dirigia o

Passat com choss adulterado
e sem placa.

• Com recursos de R$ 450
mil, doados pela Malwee
Malhas, o Hospital e Mater
nidade Jaraguá inicia as

obras para a instação da UTI

c: O piloto
jaraguaense
Alessander
Lenzi embarca

para os Estados
Unídos para
disputar o
Campeonato
Mundial de Jet
Ski, na catego
ria free style
profissional,
onde fica em

segundo lugar.

... , ..

'T
....

o Os trabalhadores do lixão de Jaraguá do Sul põem fim à rivalidade
durante reunião realizada na sexta-feira (16). A falta de prestação de
contas, fofocas sobre irregularidades e desentendimentos exigiram o .

reunião.

ELETROLAR Comercial de Peças Ltda.
Peças, Acessórios e Assistência em Eletrodomésticos, Ferramentas Elétricas,
Refrigeração, Lavadoras de Roupa automática e Lavadoras de alta pressão

Desejamos a você e seus

familiares um FE.L'IZ NATAL e um ANO NOVO cheio de
I

PAZ, SAÚDE. e ALE.GRIA.Av. MarechalDeodoro, 1369
Fone 371-2200 - Jaraguá do Sul - SC
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c: Na quinta-feira, dia 26,
Jaraguá do Sul sedia a

entrega da sexta edição do
Prêmio Expressão de

Ecologia. Mais de 500

pessoas, entre empresários,
ambientalistas e dirigentes
de órgãos estaduais e
federais ligados ao meio
ambiente, particiaram no

evento no Parque Malwee.
Neste ano, 68 empresas
dos três estados do Sul do
País se inscreveram no

concurso, que prerníou.zô
em nove categorias. A
distinção máxima, Prêmio
Fernando Luiz Prandini, ficou
com a empresa Sonepar,
do Paraná, que desen
volveu programa sobre

educação ambiental.

o Na manhã do dia 6, o presidente da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Lia Tironi (PTB), assume a Prefeitura.
O prefeito Geraldo Werninghaus (PH) e o vice, Irineu Pasold (PSDB),
saiam em férias por dez dias.
Era a segunda vez que um presidente da Câmara assumia a Prefei
tura do Município. A primeira foi em 1982, quando o atual chefe de

Gabinete, José Alberto Klitzke, assumiu na vaga deixada pelo prefeito
Victor Bauer e Sigolf Schünke, todos do PDS.

o Na noite de sábado (21), a Malwee Malhas inaugura a decoração
natalina nas unidades de Jàraguá do Sul, Pomerode e Blumenau.
Em Jaragu6 do Sul, cerca de cinco mil pessoas visitaram o Bosque
do Papai Noel e assistiram ao show de luzes, dança e música prepara
da pela empresa.

• Na segunda-feira seguinte a

secretária de Saúde de Jaraguá do

Sul, Nanci Zimmermann, vai à Câ
mara de Vereadores explicar sobre
os procedimentos do posto.

• A Festa Náutica/98, competição
de Caiaque-pólo, Mountain Bike e

Jet Ski, além de shows folclóricos e

musicais, realizados nos dias 7 e 8,
no Península Palmeiras, em Rio dos
Cedros, reuniu mais de 10 mil pes

soes,

• O TCE (Tribunal de Contos do

Estado) . voítou a sugerif o rejeição
das contos de 1996 do PrE;lfeitura
de Guaramirim

• Depois do anúncio do pacote
governamental, o presidente da

Acijs, Eduardo Horn, declaro estar
otimista com relação 00 Brasil e ar

risco o afirmar que o Poís irá crescer
entre 2,5 o 3% no ano que vem.

• A administração municipal se
reúne no dia 5 para discut.ir o

planejamento dos próximos dois

anos de governo.

• Os tenistas jaraguaenses Téo Mey
er e Paulo Neto 'conquístorn o título
de campeões do Torneio Master por
Classe.

• Moradores do Bairro Nereu Ra

mos reclamam do descaso do

governo em relação o Rua Júlio
nssi. totalmente esburacado.

• A Secretario de Planejamento de

Jaraguá do Sul anuncia que irá a

brir concurso público nacional paro
escolher o projeto Gja futuro sede
administrativo do Mu,nicípio.

• Aos dez anos, Alexandr Fier con

quisto o vice-campeonato mun

dial de Xadrez, realizado no Espa
nha.

• Divulgado os gostos do Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul

. com 22 sessões extraordinários - R$
47.850,00.

• No noite do dia 16, o vereadora
Niura dos Santos, único represen
tante do PL no Câmara de Jara

guá do Sul, anuncio o desligamen
to do partido paro se filiar 00 PSDB.

• É criado a Comissão Provisório do
PSDB em Corupá.

• O Sine (Serviço Nocional de

Emprego) divulgo o número de
demitidos este ano em Jaraguá
do Sul. Exatamente 6.214.

• A FME (Fundação Municipal de
Esportes) informo que Jaraguá do
Sul quer sediar os 1 2°5 Joguinhos A

bertos_Qe Santa Catarina, previsto

paro acontecer em setembro de
1999.

• A Apevi (Associação dos Peque,
nos Empresas do Vale do Itapocu)
lanço o 4° Multifeira, que acon

tece de 9 o 1 8 de julho do próxi
mo ano, no Parque Municipal de
Eventos. A organização projeto
negócios em torno de R$ 1 mi

lhão nos dez dias do feira.

• Mais de mil' pessoas participam
de uma passeata em Barra Velho

exigindo dos autoridades pro
vidências paro o recuperação do
mia marítimo.

• A engenheiro Vara Silveira BIosfeld

é eleita presidente do CPL (Centro
Integrado de Profissionais Liberais).

• A equipe Duas Rodos de Ciclismo

conquista o título catarinense de

bicicross.

• PT cria Comissão provisória em

Corupá. • A carateca de Guaramirim,

Djeniffer Vasques, garante vaga
para o campeonato brasileiro, que
acontece em julho de 1999, no

Rio de Janeiro.

• Durante assembléia da Amvali

(Associação dos Municípios do Vale
do Itapocu), o assessor jurídico da
Assembléia Legislativa, Nelson Serpa,
informou que o emendo constitucio
nal 19, de 5 de junho, impede que
secretários, vereadores. prefeitos e

vices recebam férias e 13° salário.
A medido impede ainda que vere

adores recebam por sessões ex

traordinários.

• É criado o Conselho da Comu

nidade, integrado por diferentes
entidades de Jaraguá do Sul, e

tem como objetivo assistir os pre
sidiários e apresentar alternativa
paro que possam ser reintegrados
à sociedade.

o No dia 11, o presidente do Conselho de Administrqção, Eggon
João da Silva, o presidente-executivo, Décio Silva, e demais diretores
do Grupo Weg entregam ao diretor da Scar (Sociedade Cultura Artís

tica), Edson Schultz, um cheque no valor de R$ 500 mil para as obras

do Centro Cultural.

c: No dia 12,
numa verdadeira

operação de

guerra, mais de
70 policiais civis e
militares prende
ram quatro
homens suspeitos
de terem assalta
do o Posto Mime e

o Banco do Brasil
de Jaraguá do
Sul.
Antes, os bandidos
renderam dois

policiais militares e

os obrigaram a

trocar de roupa.

Ül!_e O Natal tra8a saúde, paz e amor a todos, e -

que 1999

pleno de suceS§)o e prosperidade .

feliz Natal e Próspero Ano Novo!

.

seja

v 6ão os votos da fer}\
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• Na quinta-feira (17). o prefeito de Guaramirim, Antonio Carlos
Zimmermann (PMDB), anunciava que iria recorrer judicialmente da
decisão da Secretaria Estadual de Fazenda que manteve o valor
declarado pela Petrobras, nas operações do exercício de 1997.
Ele afirmou que análises feitas pela Prefeitura nas vendas da empresa
no Município superam em mais de RS 100 milhões o valor declarado

pela empresa.
O valor adicionado serve de base de cálculo para o índice de retorno
do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).
Zimmermann acredita que, se corrigido, poderá representar
acréscimo de RS 200 mil na receita mensal do Município.
I,

.
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C No dia 10, o
prefeito de

Jaraguá do Sul,
Geraldo

Werninghaus (PFL),
comparece à
Câmara de
Vereadores onde

apresentou as

realizações do
governo durante ó
ano e discutiu e

explicou os

projetos
desenvolvidos

pela
administração

o Na semana passada, na última sessão ordinária do ano, a Câmara de Jaraguá do Sul elegeu o atual
líder dó governo na Casa, Alcides Pavanello (PFL), para presidir o Legislativo Municipal no próximo ano.

Pavanello foi eleito por unanimidade - 15 votos. A vereadora Elisabeth Mattedi, também do PFL, foi eleita
vice-presidente. Para secretário, foi eleito o atual vice-presidente, Afonso Piazera Neto (PTB). Ademar Winter

(PTB) foi eleito suplente da Mesa Diretora.
Elisabeth recebeu 13 dos 15 votos possíveis, Piazera e Winter 12.
A posse está marcada para o dia 1 de janeiro.
Em Guaramirim, foi eleito o vereador Altair José Aguiar (PPB), tendo como vice Valéria Verbinen (PFl).

:> No dia seguinte, o criador das
histórias da Turma da Mônica e de mais
de 200 personagens infantis, Maurício
de Sousa, esteve em Jaraguá do Sul.
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 Malwee, já
que todo o contrato ossrooo pela sua

empresa deve obedecer alguns
requisitos.

Maurício de Sousa disse que trabalhar
com a Malwee será bom porque a

tecnologia e a qualidade profissional
da empresa atende as especificações.
Hoje, os personagens estão em mais de

160 empresas em todo o mundo,
girando R$ 1,5 bilhão de receita. A

.

meta para 1 999 é atingir R$ 2 bilhões.

o Na noite do dia 14, o comando-geral da Polícia Militar, em Joinville,

homenageou o empresário Wandér Weege e o prefeito Geraldo

Werninghaus com o título de "Amigo da Polícia Milita"", pelo apoio e

incentivo dados à corporação durante o ano.

A esperança do amanhã
é fruto do trabalho de hoje

V7

Feliz Natal e muita paz para 1999
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contece
• Curso de vendas
Com o objetivo de formar, reciclar e desenvolver uma postura pró-ativa,
praticando intensivamente técnicas avançadas desde a aproximação até

obter grandes resultados, o curso de "Técnicas avançadas de visitas e

fechamento de vendas" é direcionado para vendedores, profissionais com
experiência técnica para atuar na área comercial, diretores, gerentes e

. supervisores de vendas. Ministrado pelo advogado Wilson Roberto Mar

tins, consultor de vendas e canais de distribuição, será realizado das 8 às
18 horas, durante o mês de janeiro de 1999, nas cidades de Campinas, dia
15; noRio de Janeiro, dia 18; em São Paulo, no dia 20; em Belo Horizonte,
no dia 22; e em Curitiba, no dia 25. O curso tem duração de um dia. O

custodo curso é de R$ 545,00 por pessoa, até o dia 8 de janeiro. Após esta
data, R$ 580,00. Inclui almoço, estacionamento, apostila e certificado de

participação. Maiores informações pelo telefone (041 )362-2976.
.

• Curso salarial
o curso prático para implantação de um plano salarial incluindo

remuneração pela competência, tem duração de 16h30, e acontece durante
o mês de janeiro de 1999, nas cidades do Rio de Janeiro, no dia 15, das 14

às. 20h30, e no dia 16, das 8h30 às 18h30; em Curitiba, no dia22, das 8 às

19h30, e no dia 23, das 8 às 13 horas; em SãoPaulo, no dia 29, das 14 às

20h30, e no dia 30, das 8h30 às 18h30. No mês de fevereiro, será realizado
em Belo Horizonte, no dia 5, das 8 às 19h30, e no dia 6, das 8 às 13 horas.

O curso tem por objetivo fornecer ao participante conhecimentos práticos
de todas as etapas da implantação de uma política salarial, e möstrar como
se pode 'enriquecer a estrutura salarial através de uma política de

remuneração individualizada. Ministrado pelo administrador de empresas
Reinaldo Chaguri, o curso tem duração de um dia e meio, e tem custo de

R$ 545,00 por pessoa, até o dia 8 de janeiro. Após esta data, R$ 580,00,
incluindo almoço, estacionamento, apostila, caderno de exercícios e

certificado de participação. Maiores informações pelo telefone (041) 362-
2976.

I

• Curso para secretárias
Ministrado pela bacharel em Serviço Social, NaísaMagalhães de Oliveira

Neves, primeira coordenadora do curso de Secretária-Executiva Bilíngüe,
o curso de "Desenvolvimento profissional para secretárias", acontece no

mês de janeiro de 1999, nas 'cidades de Campinas, nos dias 15 e 16; em
Curitiba, nos dias 22 e 23; e em São Paulo, nos dias 29 e 30. No mês de

fevereiro, o curso será realizado nas cidades do Rio de Janeiro, nos dias 5

e 6; e em Belo Horizonte, nos dias 19 e 20. Com o objetivo de mostrar
•

caminhos que permitirão à secretária gerar melhores resultados para todos
'em geral, e alertar para a necessidade de tomar a iniciativa e redefinir o

papel profissional, para que atenda às novas expectativas da empresa. Com
custo de R$ 545,00 por pessoa, até o dia 8 de janeiro. Após esta data, R$
580,00, incluindo almoço, estacionamento, caderno e certificado de

participação. Maiores informações pelo telefone (041) 362- 2976.

• Varig
A empresa Varig (Viação Aérea Rio-Grandense) oferece para os

passageiros, como presente de Natal, nos vôos internacionais e

nas rotas. nacionais, que são servidas por aviões equipados com

sistema de vídeo, o cinema a bordo exibindo o especial Merrv
. Christmas in Vinena, com Plácido Domingo, Michael Bolton e

Iing Huang. Acompanhado de um coral de crianças, os três

interpretam as mais famosas músicas natalinas.

• Horário do comércio para dezembro
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul informa à
comunidade que o horário do comércio para o Natal e fi� de ano, será da

seguinte forma:

Dia 19, sábado, das 8h30 às 16 horas.
Dia 20, domingo, das 14 às 19 horas.

Nos dias 21,22 e 23, segunda, terça e quarta-feiras, estará aberto das 8h30

às 22 horas, e no dia 24, quinta-feira, das 8h30 às J3 horas.
Entre os dias 25, 26 e 27, sexta-feira, sábado e domingo, estará fechado.
Nos dias 28, 29 e 30, segunda, terça e quarta-feiras, estará funcionando
em horário normal.

, No dia 31 de dezembro, quinta-feira, das 8h30 às 13 horas.
E nos dias I, 2 e 3 de janeiro de 1999, sexta-feira, sábado e domingo,
estará fechado.

Textos: Mônica de Souza - Fotos: Edson Junkes
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Rafige rompendo tradições
Para oferecer à cidade uma

, ,

opção diferenciada em

decoração, .a Rafige, loja de

móveis que trabalha com,
produtos em rattan, cana

da-índia, junco, ferro e

alumínio, dispõe de móveis

que decoram sala, copa,
cozinha, piscina, varanda,
casa na cidade, na praia ou

no campo e, para o ano que
vem, a pretensão é trabalhar
com decoração para quarto
e com revestimento de

parede italianos.
Com investimento inicial de
R$ 20 mil, as sócias Geni
Martinello, Mafra Souza e

Elta Martineghi atuam há

três anos na área de

decoração e buscam sempre
oferecer qualidade e

novidade, trazidas de feiras
de móveis como a de

Milão, na Itália, onde
participam todos os anos.

Trabalhando com móveis

que saem do tradicional, a

'loja oferece materiais
modernos de última

geração, resistentes ao sol,
chuva, mofo, podendo ser

colocado na varanda,
piscina, praia, campo entre

outros: E, para dar ao
cliente um atendimento

especial, dispõe de tecidos
100% acrílico para

Florianópolis, etc., e
completa: "Quem compara'

/'

o p�eço, vem com_prar
,aqUi". Segundo-ela, "a
tendência de decoração é
sair do tradicional,
misturando os diferentes

tipos de materiais, sendo
mais direcionada para
pessoas que não têm medo

de mudar, de romper os

padrões dö tradicional",
conclui.

revestimento de cadeiras,.
poltronas e estofados,
também com tratamento

especial para as alterações
climatológicas.
De acordo com Geni

Martinello, a loja, que não

tem concorrência aqui na
cidade, tem clientes de

vários lugares da região
como São Francisco do Sul,
Joinville, Blumenau,
Balneário Camboriú,

Laboratório Lenzi completa de: anos de realizações I

Para proporcionar aos clientes maior
qualidade e-rapidez na entrega dos
resultados, o Laboratório Lenzi de
Análises Clínicas projeta, para o ano

que vem, realizar novos investimentos
em equipamentos e no treinamento de
sua equipe de trabalho, revertendo em

•

benefício ao cliente.
Com o objetivo de evoluir com a

tecnologia da área diagnóstica, o
laboratório, que já investiu na

automação em hematologia,
bioquímica, imunologia,
microbiologia, dentre outros

equipamentos que proporcionarão
.

maior qualidade, rapidez, segurança e

confiabilidade nos resultados.
O laboratório realiza atendimento
particular e mantém convênios com a

indústria, o comércio e os sindicatos,

bem como todos os planos de saúde.
De acordo com o administrador Dülcio
Teodonir Lenzi Filho, "o nosso lema é:
'AQUALIDADE SE CONQ�STA
TODOS OS DIAS', pois de nada
adi�nta ter um certificado de qualidade 6
não aplicá-lo sempre".
O laboratório iniciou as atividades no

ano de 1988, atualmente, trabalhando
em sede própria.oferece aos clientes

amplo estacionamento, com recepção
informatizada, realizando mais de 400

tipos de exames tendo como
responsável-técnica a farmacêutica

bioquímica Rosângela Lenzi.
'

O Laboratório Lenzi participa do
Programa Nacional de Controle de

Qualidade da Sociedade Brasileira de

Análises Clínicas, com conceito
excelente entre os anos de 1992 a 1997.

.

Qualidade é o lema que o laboratôrio aplica na conquista diária da

excelência no atendimento .......
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o Jonal
CORREIODO

POVO
encerra· as

atividades
de 1998.
Voltaremos
nodia

1.1/1/1999,
certos de

que
.tarernos
ótimos'

, .

negocias.

Até lá.

- CARTÕES DE VISITA
- RECEITUÁ,R10 MÉDICO
- PASTAS E LAUDAS PERSONALIZADAS
- FICHAS DE ESTOQUE
- MANUAIS TÉCNICOS
-'JORNAIS PERIÓDICOS

- BLOCOS DE RASCUNHO PERSONALIZADOS
- BOLETINS INF./ EMPRESARIAIS, PÚBLICOS'
- LIVROS, REVISTAS, GIBIS, PANFLETOS
- FOTOLITOS
- COMPOSIÇÃO A LASER
- IMPRESSÃO EM OFF-SET

'UM NOVOCõNCEiro EM VEÍCULOS USADOS!
.

. ,

_A� c'o�quistos Mais

iwtpOlLtQ�tes são oque�os que
seMeOMOS e c'o�ReMOs juntos.
Oue o ��o)fOLTO lLe�oLTe as

. �ossos espelLo��as e
.

o-olLto�e�o a «ossc u-é eM

c'o�stlLuilL UM Mu�do Me�RolL.

5e�iz )foto�, e PlL9spelLo \

, .

Yi�o )fOLTO
São os cotos do

,

.� CARROS NOVOS E USADOS

� ,Rua WalterMarquardt, 1.855
Barra do Rio Molh� - Fone: 370-8484/370-716õ

Rua Walter Marquardt, 1180 - Barra do Rio Molha Fones/

Fax: 370-7919/370-7944 - .Jaraguá do Sul:" SC

Gráfica e Editora CP Ltda.

No d�correr de �ossa

.

cami�hada! existe.m
mome.V\tos difíceis! 'mas
eles são sV\perados
qV\a�do a 'amizade e

.

lealdade estão prese�tes.·
Feliz Natal e Próspero

. .

A�oNovo
Rua: Joinville, nº 3573 - Jaraguá do Sul - se

AUTOMECÂNICA LATOARIA PINTURA

�>�IRMAOS PROCHNOW
�. FONE: 376-02841 973·3347 'I

��. gO'rpn,tia ' '.<11" ,._. "-°'0. •
. " �::::: •

,

Rua: Pastor Albert Schneider, 1104 - I
Barra do Rio Cerro I' 900 mts. após Salão Botafogo - Jaragu6 do Sul - SC

AUTOMECÂN ICA
·DA BARRA LTDA.

. Atendemos linha geral:

....®�fjDfjJD
.

I
1/en/e4���'
Teláfone: (047) 376-0251

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

PEÇAS * SERViÇOS E ACESSÓRIOS

F,one: 3,70·0676,
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Multas opções de
presentespara seuNatal

• Champagnes
-

• Panetones '

-.Licores'
• Chocolates

, • Cartões de Natal com CD
Walter Marquardt - Bernardo Dornbush - Epitácio Pessoa

..

�..,-..y�I����� , ,.GORREIQ#DOyBO.�.O �������;��.S.��:.��.�.�.���.�����.,�.�.l.?��

- Tradicionais
várias composições àsua escolha

fiEspeciais PersonalizadasVoce monta suapropria cesta '

,

rCestas .

I deNatQ.I
I M '4j�t'!'

'

'�i • �

1 IJ1_/me r:=
NOVIDADES .:

Corsa 1.0 adere às\16V
,

De olho no sucesso das vendas do Gol, a GM
também decidiu lançar seu motor 1.0 de 16 válvulas '

no Corsa, que terá detalhes exclusivos e estará

disponível já em 1999.

Acima, o modelo exposto no Salão do Automóvel

[ipe da BMW
Lindo! Lindo! Um showl Como não poderia deixar
de ser com um veículo BMW, o novo (e primeiro)
sport-utilityàe marca alemã tem um estilo de tirar

fôlego até de quem não é fanático por carros. O X5, é
dotado do mais avançadosistema de tração nas

quatro rodas até hoje desenvolvido. Será

apresentado oficialmente no Salão de Detroit, nos
EUA, em janeiro.

Por enquanto, .só podemos esperar

Eureka

.·Apenasmais barato

'Marea SX é mais simples mas' em pouco difere das demais versões

A Fiat criou a fórmula

para baixar emmais de R$
4mil o preçodo sedan
Marea sem deixá-lo

espartano.A nova versão
SX perdeu 15cv, com isso
reduziu-se o çusto de 5 ,

cilindros,
conseqüentemente, o carro
se encaixa numa categoria
em que ganha um desconto
de 5% do IPI. Ainda foi

despido de alguns itens de
sériemais sofisticados, que
agora entram na lista de

opcionais. De série, oMarea
SX traz direção hidráulica,
travas elétricas, regulagem -

de altura do volante, entre
outros.Os outros itens
ficam como opcionais.Mas
uma dica é comprar a
versão SXbásica pois,
completo, o preço sobe para
R$ 33.627" ou seja, mais :

caro que a versãoHLX, top
de linha.Os concorrentes

mais diretos doMarea SX
são o Vect'ra GL (R$
24.314,), Honda Civic (R$
26.358,),e até Renault

Megane (R$ 28.450,). Com

.isso, a Fiat vai acabar
matando um concorrente

da própria casa. O Tempra,
sai poraproximadamente
R$ 23mil.

�'�'"�E X TIM B R Á 5
'iCredenciado ao Corpo de Bombeiros sob nO 9,301

Creoenctoco ao INMETRO sob nO 0792-P ,

Troq_ue nos postos credenciados
Fone' 372-1826 - Fone/Fax 372-2953

'

'vRUa,JoinviUe, 2 I 76 - Jaraguá do Sul

Excelente momento para falarmos da proteção AGF Brasil Seguros

AGF BRASIL SEGUROS
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Retornaremos às atividades normais em 11/01/1999

371-7931Girassol
, IMÓYEIS

Rua Antonio C. Ferreira 197
CRECI 1741-J

. C,OMPRA • VENDE· ADMINISTRA

Gi rassollmóveis
deseja a todos es seus

CI ienfes e Fornecedores, um

FELIZ NATAL
t

e
'"

PROSPERO 1999
.

,

370·8649

Este é o novo telefone

comercial da Gráfica e

Editora CP e Jornal
CORREIO DO POVO

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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. ernpreq. - Ed. Carvalho - R$ 880,00
- Apto. cl suíte + 2 dorms - Ed. Dona Alzira, lat. Barão Rio Branco - R$ 440,00
- Aptos. 3 dorms. Ed. Dona 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 bwc, 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. Lourenço Kanzler - Vila Lenzi - R$ 330,00
- Apto. 2 dorm. cl garagem - Ed. Itália - Centro - R$ 300,00
- Apto. 2 dorm. cl garagem - Rua Bernardo Dornbusch - Vila Lalau - R$ 250,00
- Casa de madeira 3 quartos cl garagem - Rua Amabili Tecila Pradi - Jaraguá Esquerdo - R$ 200,00
_. Sala cornI. cl 90,00m' na Marechal Deodoro (ao. lado Bavária) - R$ 550,00
- Sala cornI. cl 50,00m2 Rua Clemente Baratto, 45 - Centro - R$ 300,00
- Sala cornl. cl 400,00m2 Rua Bernardo Dornbusch, próx. Marisol - R$ 1.500,00
- Sala cornl. cl 80,00m2 Rua Eleonora S. Pradi, 125 - R$ 250,00
- Sala cornI. cl 112m2 Rua 25 de Julho, 778 - R$ 250,00

•

- Sala cornl. cl 60,00m2 - Rua João Januário Ayroso, 1747- R$ 335,00
- Sala cornl. cl 50,00m2 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 10/01199

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

.

VILSON
. CORRETOR 'DE IMÓVEIS

CRECI4936
\

VENDE
Loja com mezanino, 50m2 na Rua Reinaldo Rau, pequena
entrada e parcelas de R$ 1.000,00 por mês.

Terreno Vila Lenzi, com 414m2, sem benfeitorias, na rua

Arquimedes Dantas - R$ 12.500,00 ,.

Terreno, ótimo padrão, com 709m2 no Loteamento Joaquim
Girólla próx. Posto Km 7 - R$ 17.000,00
Casa em alvenaria com 170m2, terreno com 337m2, na Rua
767 próx. ao Vitória - R$ 40.000,00

Casa na praia em Piçarras com 133m2 em alvenaria, toda
murada - R$ 45.000,00

Apartamento semi-acabado com 113m2, um quarto + uma

suíte, churrasqueira, terraço, etc. No edifício Monte Carlos,
centro - R$ 50.ÖOO,00 .

Apartamento no Edifício Schiochet, com 152m2, 2 quartos,- -

suíte e demais dependências, 92 andar - R$ 30.000,00 +

financiamento, 8 anos Banco Itaú.

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

Jaraguá do Sul - SC - FONE.: '371-2357

APARTAMENTOS .

I
APTO. com 166m'. garagem, �óveis im.butidos. duas sacadas hidromassagem I
- Edifício Carvalho. - R$ 100,000.00 .

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

Crédito· R$ 32.000.00 .

CASA DE ALV: com 95m' Loteamento Fredolino Martins - Lote n"043 (22x
R$ 155.00) + R$ 22.000.00 .

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

R$ICASA ALV. cl 212m' - Terreno cl 1.060m' - Rio Molha - R$ 45.000.00
CAS.A MADEIRA cl 60m' - Terreno Rua Alberto Dellagiustinn, n° 165

Figueira- R$ 18.000.00
CASA ALV. cl Sam'· Constantino Pradi nOO64 (26xR$ 270.00l· R$ 12.()()().CXl
CASA MISTA cl 65m' Loteamento Ouro Verde. Lote nO 86 - (26xR$195.00l
- R$ 12.000.00 .

CASA MADEIRA cl 42m' - Ouro Verde n" 74 (40xR$170.00) R$ 7.5000.00

I
CASA ALV. com 70m' - Terreno cl 375.00m' Ana Paula IV Lote n0027 -

R$I
19.000.00 .

CHÁCARA
TERRENO com 1l0.ooom' ao lado da Igreja Nossa Senhora do Rosário 30%
Plano o resto é acidentado - R$ 60.000.00

.

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

I
Rua João J. Ayroso - R$ 110.000.00 /

I
TERRENO com 1.540m' - R�a Amazonas - Centro - Próximo a Scnr - R$
100.000.00
TERRENO com 15 x 27,SOm Loteamento Behling R� 22.000.00
TERRENO com 560m' - iate nO 8 Loteamento Campesampiere assumi;' (41 x

R$ 335.00) + K$ 7.000.00
TERRENO com 5.380m' - próximo a Ferj - Vila Rau - R$ 60.000.00 .

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

5àx) - R$ 19.000.00

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

50X)-1
R$, 10.000.00 .

.

.

TERRENO com 322m' Loteamento São Cristóvão (entrada + salde em 25x)
- R$ 10.000.00 '.

TERRENO com 800m' Loteamento Flamboyat (entrada e saldo em 50x) - R$ I
30.000.00 . .

TERRENOcom 651 m'- Lote n0O91 do Loteamento Ana Paula- R$ 12.000.00 '1Lote nO 162 - Loteamento Cirilo Zanghelini .. casa (meia água) saldo de 38-x

I
de R$ 160.00 + R$ 5.600.00

I
!

Terreno

n.o
Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir saldo de 42 parcelas de R$

180,00 + saldo de R$ 3.500.00
.

Lote n° 118 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 47 parco de R$ 180.00)
R$ I .500.00 .

.
.

Lote n° 034 do Loteamento Cirilo Zanghelini (assumir 40 pare. de 180.00) -

R$ 3.500.00 .

I
Il:
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R$ 250,00
Aluga-se galpão 100m2 em terreno de
600m2próprio para transportadora ou

pequena empresa, localizado na

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

CRECI 001367 - J'

��

DOMII\IGQS ÔÂ NO"A;449.;.

Fone/Fax: 372'::.Ot.74 �

372�0003 " 372;'0.72'
ii 371-31.24\

CASAS DE ALVENARIA
Cód. 1004 - R. ANTÔNIO TOBIAS - 235m' - 9,uíte + 2 quartos - R$ 70.000,ào
Cód. 1007 - R. HELEOElORO BORGES - 300m' - Suíte + 2 quartos - R$ 140.000,00
Cód. 1013'- R. VERD'! F. LENZI- 325m'- 3 suítes - R$ 230.000,00
Cód. 1017 - R. FLORIANÓPOLIS - 180m' - 4 qtos - R$ 77.000.00
Cód. 1018 - R. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA -.386m'.- Suíte + 3 qtos - R$ 365.000,00
Cód. 1019 - R. ANGELO SCHIOCHET - 300m' - Terreno c/l.500m'- Suíle + 2 qtos - R$ 265.000,00
Cód. 1091 - BAEPENDI - 420m' - 2 suítes - 3 quartos - R$ 200.000,00
Cód. 1093 - BAEPENDI - 140m' - 3 qtos - R$ 70.000.00
Cód. 11 is - BARRA - 192m' - 3 qtos - R$ 125.000,00
Cód. 1118 - BARRA - 150m, - Suíte + 2 qtos - R$ 86.000,00
Cód. 1119 - BARRA - 220m' - 2 lotes - Suíte + 2 qtos - R$ 128.000,00'
Cód. 1120 - BARRA - 218m'.- Suíte + 2 qtos - R$ 115.000,00
Cód. 1196 - FIGUEIRA - 92m' - 3 qtos - R$·10.000.00 + financ.
Cód. 1211 - JGUÁ ESQUERDO - 91m'.- 3 qtos - R$ 44.500.00
Cód. 1212 - JGUÁ ESQUERDO - 130m' - 3 qtos - R$ 45.000.00
Cód. 1214 - R. JOSE EMMENDOERFER - 230.m' - Suíte + 2 qtos - R$ 95.000.00
Cód. 1251 - R. JOÃO PLANINSCHECK - 300m' - Suíte + 2 qtos - R$ 180.000.00'
Cód. 1314 - VILA LENZI - 125m' - 3 qtos - R$ 42.000,00

.

,

Cód. 1315 - VILA LENzl - 70m', - 3 qtos - R$ 25.000.00
Cód. 1353 - VILA NOVA - 140m' - Suíte + 1 qto, c/ piscina - R$10.000,00
Cód. 1355 - VILA NOVA - 180m' - Terreno c/1628m' - R$ 155.000.00

CASAS' MISTAS
Cód .. 1 014 - R. BARÃO DO RIO BRANCO - 20Gm' - R$ 70.000.00
Cód. 1020 - PRÓX. BEIRA RIO - 3 qtos - R$ 39.000,00
CÖd. 1351 - VILA NOVA - 140m' - 3 qtos - R$A3.000.00

TERRENOS
Cód. 2005 - R. PROCÓPIO GOMES - 780m' - R$ 90.000.00
Cód. 2006 - R. CENTENÁRIO - Centro - R$ 525m' - R$ 33.000.00
Cód. 2007 - R. MARINA FRUTUOSO - 1 020m' - R$ 60.000,00
Cód. 2009 - R. PRQC. GOMES 1262m' - R$ 220 000.00
Cód. 2097 - BAEPENDI - 1018m' - R$ 130.000.00
CÓd. 2112 - BARRA - 330m' - R$ 12.500.00' "

Cód. 2113 - BARRA - 364m' - R$ 10.000.00
Cód. 2114 - RES. PAPP - 430m' - R$ 18.500.00
Cód. 2116 - LOT. OURO VERDE - 329m' - R$ 8.500.00
Cód. 2176 -. CZERNIEWICZ - 375m' - R$ 15.000,00
Cód. 2191 - FIGUEIRA - 307m' - R$ 7.000.00
CÓd. 2212 - JGUÁ ESQUERDO - 434m' - R$ 11.000.00
Cód. 2213 - AZALEIA -721m'- R$·17.00Q,00 + parcelas
Cód. 2271 - VILA MABA - 496m' - R$ 15.000.00
Cód. 2291 - VILA LALAU - 600m' - R$ 35.000,00
Cód. 2351 - VILA NOVA - 5.184m' - R$ 130.000.00
CM 2353 - VILA NOVA - 487m' - R$ 35.000.00
Cód. 2373 - VILA RAU - 360m' - R$ 13.000,00
Cód. 2980 - GMIRIM - R. 28 de Agosto 445m' - R$ 30.000,00
Cód. 2981 - GMIRIM - Lateral28 de Agosto - 420m' - R$ 15.000.00
Cód. 2982 - SC 413 - 50.000.00 - R$ 40.000.00

SALAS COMERCIAIS
Cód. 4002 - ED. FLORENÇA - 80m' - R$ 65.000.00
Cód. 4004 - MARKEr PLACE - 44m' - R$ 46.000.00
Cód. 4007 - AV. MARECHAL - 78m' - R$ 65.000,00
Cód. 4010 - CENTRO MED. ODONT. - 49m' - R$ 32.000.00
Cód. 4012 - ED. CHIODINI - 36m' - R$ 13.000,00
Cód. 4013 - ED. CHIODINI - 85m' - R$ 30 000,00_

APARTAMENTOS
Cód. 3004 - ED. CARLOS SPEZIA - 3qtos - R$ 53 000.00
Cód. 3009 - ED. CAETANO CHIODINI - 2 qtos - R$ 30.000.00
Cód. 3011 - ED. FLORENÇA - 2 qtos - R$ 50.000.00
Cód. 3016 - ED. CRISTIANE MONIQUE - Suíte + 2 qtos - R$ 65.000,00
Cód. 3021 ' m. ISABE[,A - Suíte + 2 qtos - R$ 75.000.00
Cód. '3023 - ED. NOVO MILÊNIO - Centro (em construção) - Suíte + 2 qtos 96 CUBs (parcelados)
+ acabamento final
Cód. 3093 - RES. BARTEL - Suíte + 2 qtos - R$ 18.000.00 + parcelas
Cód. 3252 - ED. HORTÊNCIA - 3 qtos - R$ 55 000.00
Cód. 3071 - AMIZADE - 3 qtos - R$ 20.000,00 + financ.

LOCAÇÃO
Cód. 607 - CASAALV. - 1 qto - Vila Lenzi - R$ 150,00
Cód. 610 - CASA ALV. (Ideal p/ fins comerciais) - R. Henrique Piazera - R$ 800.00
Cód. 635 - QUITINETES -- Ed. Marquardt - a partir de'R$ 160,00
Cód. 639 - APTO. 2 qtos - Ed. Caetano Chiodini - R$ 300,00
Cód. 640 - APTO 1 qto - Fundos WEG II - R$ 230,00
Cód. 646 i APTO. 1 qto - Ed. Etalan II - R$ 280,00

DISPOMOS DE !=INANCIAMENTO éANCÁRIÓ JUNta AO•. .-tSBC.;:;<
BAMERINDUS PARA AQÚISIVÃO DO SEU IMÓVEL. CONSULTE�NÖS<

Pr.ocura-se moça
para dividir

apartamento
localização
central.

Informações
371-4008 ou

973-9835
com Léia.

Comu-

nicamos

os novos

números

de telefone

da Gráfica

e Editora

CPe

Jornal

CORREIO

DO

POVO
i'

370·8654

370·8649

370·7919

370·7944

Vende-se CD
Pionner Mod. 513
- com controle e

frente destacável,
2 auto falantes
6989. Valor R$
250,00. Tratar
pelo telefone
376�0248

NEGÓCIO DE OCASIÃO

Excelente sobrado à 70 metros da

praia Valor R$ 35.QOO,00 -

aceito carro no negócio.
Tratar nos fones:

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

EDIFíCIO MÔNACO
Rua João Marcatto, próximo Posto Saúde Reinoldo Rau, aptos com 1 e-2 d.ormitórios,

salão de festa com churrasqueira, play ground, garagem privativa.
Financiamento direto com ii construt�ra ou S.F.H.

Venha conferir de 'perto a facilidade para adquirir um imóvel.

Rua Barão do Rio Branco, 221
Fone: (047) 372-1502 - 372-1594

Fone/Fax: (047) 372-1666
.Jaraguá do Sul - SC

,

'

��BREITHAUPT
Realiza

.

Sseuhf@)n �

�i
BREITHAUPT
•

as e Supermercàdos
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REALIZACÕES
.

c:=::::>

HUMANA URGENTE,
I--S;;: <>

A· HUMANA URGENTE
ABRE SUA 1a F�NQUIA

A PERFECT . ASSOCIADOS
RECURSOS HUMANOS' LTOA, com

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

A Franquia consiste na prestação de
serviços da contratação de Efetivos e

Temporários, com abrangência num
primeiro momento, nas cidades de

. Curitiba e São José dos Pinhais.

A HUMANA URGENTE dedica esta

conquista' a .' todos os seus

colaboradores, clientes e

fornecedores, que nesses 5 anos de

existência, acreditaram na empresa,
proporclonando este crescimento.

.b

Fone/Fax.370-8200
Rua Walter Marquardt, nR 744 �

{prôximo ao Sesi) II
. I

Jaraguá do Sul - SC �

MAIS DUAS BOAS OPÇÕES
·DA HUMANA PARA SUA

EMPRESA:

, MEDICINA DO TRABALHO =

terceirizar ou nã.o?
Uma dica: com a HUMANA
no fim saimais barato•.•

MEDICINA AMBULA TORIAL =

Ofereça esta vantagem ao seu

pessoal e comemore o aumento da
produção.'

.

O trabalho da HUMANA, tem como

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

tranqüilidade e saúde para seus
.

funcionários e dependentes.

Rua Herríque SOhn, 33 - Cx, Postal 200 - 89.255-240
.

Fone (Off7) 371-4311 - FAX (047) 372-1091
humana@netuno.com.br

,
.

A HUMANA E PARTE DE SUA EMPRESA!

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

.

ÉPOCAS DE GRANDE PRODUÇÃO!

LISTA DE VAGAS

Encanador Hidráulico

Jcom experiência)

Auxiliar de Cozinha

CostureiraMáquina Cobertura

Laminador de Fibras de Vidro

Ecônomo
(com empresa própria)

.
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EDITAL
·ALUGUEL

DETRA]ES
FONE: 372-3349

RWA EXP. ANTONIO CARLOS'FERREIRA" 184

PROCLAMASDECASAMENTO
Margot Adélia Grubba Lehmann, Oficial do Registro Civil do 1°Distrito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa. Catarina, faz saber que

compareceram neste Cartório exibindo seus documentos pela lei, a fim
.

.

de se habilitarem para casar os seguintes:
.

EDITAL N° 22.003 de 17-12-1998

Cópia recebida do cartório de Guaramírirri, neste Estado

AlLTON JOSÉ METZNER E DEISI MARA VIéK

'Ele, brasileiro, solteiro, comunicador, natural de Jaraguá do Sul,

domiciliado e residente na Rua 66,88, nesta cidade, filho de Valdemiro

Metzner e Alvina Bolemini Metzner.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Guararnirim, neste Estado,

domiciliada e residente na Rua Lauro Zimmermann, 6.241, Guaramirim,

neste Estado, filha de João Vick e Maria Madalena Vick.

COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA ITAJARA LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com Q art. 26 do Estatuto Social, ficam convocados os s�nhores associados, em
pleno gozo de Seus direitos, para a Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
.31 de dezembro de 1998, no. Salão São João, sito à rua Manoel Francisco ela Costa, sin°,
Jaraguá do Sul - Sc. Em primeira convocação com no mínimo 2/3 (dois terços) dos
associados às 07 horas; em segunda convocação com metade mais um de seus associados
às 08 horas; em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez)
ãssociados, às 09 paras, na qual havendo número legal, será discutida a seguinte:

,

ORDEM DO DIA

I �. Homologar reajuste no preço do arroz, bem como juros sobre o. capital of. art. 24 da
Lei 5764 de 16.12.71.
2 - Tratar sobre fusão, incorporação ou parceria de nossa sociedade 'com a Cooperativa
Agrícola Mista Juriti Ltda., para melhorar nossa cornpetiti vidade atendendo

recomendações do comitê executivo do RECOOP. _

.

.3 - Indicar nomes para comporem.a comissão mista que procederá aos estudos necessários

.à fusão, incorporação ou parceria.
.

4 - AssuntosGerais.. .

AVISO: Para efeito de Cálculo de vQuorurn", a Cooperativa é composta por 15;2
associados.

NO:rA: Sr. associado, sua presença nesta Assembléia Geral Extraordinária é de suma

importância, pois as decisões nela tomadas deverão mudar a estrutura adrninistrativa e

operacional hoje praticadas.
Jaraguá do Sul, 18 de dezembro de 1998.

ALCEU GILMAR MORETTI
PRESIDENTE

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 es Títulos contra:

Avelino Contabilidade Ltda. - R. Pedro Avelino. Fagundes, sin° - Nesta;

Conf. Remaus Ltda. - R. Mal: Castelo Branco, 3564 - Nesta;

Confecções Ilsenir Ltda. - R. Rio Cerro, sin° - Rio Cerro II - Nesta;

Distribuidora de Bebidas Itajara - R. Manoel F. da Costa, sin° - Nesta;

Egeo Pedro Krickler - R� Jorge Lacerda, 45 - Nesta;

Estimação Confecções Ltda. - .ME - R. Ponte Pênsil, sin° - Schroeder - SC;

Indústria e Comércio Ewald Ltda. - Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1484 -

Nesta;

João Neri Marino de Oliveira - R. Francisco Hruschka, lote 36 - Nesta;

Jose Simone de Almeida Borges - ME - R. José Emmendoerfer, 173 - Nesta;

Judite Milbratz ,.. R. 255 - Espedicio MAV; s/n°.- Jaraguá Esquerdo - Nesta;

Luiz Carlos Savi Mundo - R. Silvino Stingher, 148 - Nesta;
. .

Maraguto Comércio e Indústria Ltda. � R. Erwino Menegotti, 80 - Nesta;

Nyalla Com. de Importados'Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;

Nyalla Com. de Importados Ltda. - Av. Getúlio Vargas, 896 - Nesta;

Paulo Marcelino Junkes � R. José Teodoro, Ribeiro, 673 - Nesta;

Renova Ind. Bebidas Ltda. - R. Leodato .Ribeiro, 81 - Schroeder - SC;

Renova Ind. e Com. de Alimentos Ltda. - R. Leodato Ribeiro, -81 - Schroeder

..

- SC;

Sergio Murilo da Silva - R. Luiz. Spezia, 129 - Nesta;

Tavoliere Têxtil Ltda. - R. Henrique Friedmann, 455 - Nesta;

Transportadora ManiqueLtda, - R. 25 de Julho, 1'480 - fundos - Nesta;
. .

Valco Wenz Sist. Manufat. Intr. L. - R. Presidente Epitácio Pessoa, 490 -

Nesta.

E; como os ditos devedores não foram encontrados ou se recusaram a aceitar

a devida intimação, faz por interrnédio do presente Edital, para que os mesmos

-compareçam neste Tabelionato na Rua: Arthur Müller, n° 78, no prazo da

Lei, a fim de liq.uidar o seu débito, ou então, dar razão por que não o faz, sob

a pena de �erem os referidos protestados na forma da Lei,=.

JD/Jaraguá do Sul, 21 de dezembro de 1998.

I1ton Hoffmann
. Tabelião Designado

venda e locação
para rernporada

,

Barra Velha .. SC
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FoIo:ARS

Da esq., ÉlcioA. Ruysan (PretouAltair
Maestri (Tinho) e Câdimos Weber

(Cádi). O trio que arrasou na folia durante o

último Carnaval (Expressão: 22/5/98)

Claudia Peixoto

Colpo, de Porto
Alegre.
Mostrando o

ser considerado
o celeiro
brasileiro de

modelos

(Expressão:
29/5/98)

.

Leone Silva, Mery
Petty e Rubens

Franco, da
consagrada peça
Triângulo Escaleno.
Talentosos artistas da
Cidade

(Expressão: 5/6/98) ,-------

Fernando Rabock,
André Mendonça,

Karlo Sohn e

Samuel Cristóvão,
mandando ver na

animação.
(Expressão:

15/5/98)

.. '.
FoIo:ARS

f'!"

I

�

Colégio Evangélico
Jaraguá

371-3022

Candidatas
do concurso

Rainha dos
Estudantes
de Jaraguâ

do Sul

(Expressão:
17/7/98)

Aí vai a escalação desta
turma do barulho: a

partir da esq., no alto,
. Thiago, Alexandre,
Matheus, Alan, Darcy
(Futsa). Embaixo:
Rogério, Alternar e Ari

(Expressão: 19/6/98)

CORRETORA DE SEGUROS.

371-3633
PROCESSO DINÂMICO

E PERMANENTE
NA EDUCAÇÃO DE
JARAGUÁ 00 SUL.

.

�BRua Mal. Deodor� da �
Fonseca,1452 V

FonelFax: 372·33\)6 :5: •
Jaraguá do Sul· se �(ADi

MaiaAyala,
do Grupo
Nicole

.

Dijkhuis, de
Assunção,
Paraguay.
Esta
morena

"parou" o
16°
Festival de

Dança de Joinville (Expressão: 24/7/98)

Grupoda
Academia
Galpão Saúde
apresenta: "uma
coreografiapam
afotografia"
(Expressão:

.

29/5/98)

Dr. Paulo do Canno
CRO-3229

Espeolalls+a
Rua João Marcatto, 188-
Centro - Jaraguá do Sul
Fone: 372-3899Procópio Gomes, 481 FAÇA SUA VIDA

MAIS DIVINA!
--��------------

e�.
·

.: ·· ••·.HII,i··.!�lmB'�I'I�·····
Rua: Procópio Gomes
de Oliveira;1.550
Fone: (047)371-8850
e-mail: chelp@netuno.com.br
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MOMENTOS DE REFLEXÃO

Ela terá um Natalfeliz
Caros leitores. Esta pequena história é verdadeira

e passo a contar. Um senhor humilde, já depois de

alguns tempos de casamento, não mais se entendeu

com a esposa. Ela o mandou embora. Hoje, ele vive

de pequenos serviços e mora de pensão. Este casal

teve alguns filhos e todos ficaram com a mãe, que
foi morar em outra cidade. Um filho já é casado.
mas ainda está com a mãe, um filho de maior idade,
mais um garoto de 10 anos e uma menina de.O. Ela

ama demais o pai e sempre pensa nele e pede para

que vá visitá-Ia. Os amigos da escola não acreditam

na história e dizem que ela não tem pai, é só conversa.
Ela, sempre triste, não perde a esperança de que um

dia .iria mostrar o pai .aos colegas'da escola.
Bem. certo dia, o pai resolveu visitar todos

e então a pequena filha lhe pediu que fosse com

ela na ,esco la, para mostrá-lo aos colegas,
dizendo a ele que não acreditavam que ela tinha

pai, pois os outros pais sempre estavam lá,

sempre ap ar e c i e m e o dela não. O pai, a
acompanhou naquele dia até à escola e quando
vieram os colegas ela só diz ia.. olha, este é o

meu pai, este é meu pai; eu não disse que tinha

pai? Ele está aqui.
Este pai ficou muito emocionado com aquilo.

A pequena filha sempre lhe pedia para o Natal,
uma mochila para botar nas costas também.

Este senhor voltou para casa e trabalhou
,

'

bastante e economizou alguns trocados, para poder
comprar a mochila da peque�a. Alguns dias mais

tarde, ele foi lá novamente, levando algumas balas

para todos e uns chocolates também e levou a tão

esperada mochila. Que alegria desta filha, quando
recebeu este péqueno presente e também
novamente o pai lhe visitando. A menina disse

assim para o pai: papai, vai ficar feliz no Natal

porque o senher nos visitou e trouxe minha

mochila, mas nunca deixe de nos visitar, pois eu

preciso te mostrar também para meu,s colegas da

escola.

O que me impressionou, �oi a simplicidade
desta rneninacern querer, aos nossos olhos, tão

pouco, mas ela recebeu muito que foi a visita

90 pai que tanto ela ama. Muitos, hoje, querem
tantas outras coisas, mas não, têm o amor dos

pais. Quantos estão sós e imploram por um

pouco de amor. Tenho certeza de que esta

menina, realmente terá um feliz Natal pois
recebeu o melhor que ela queria: o amor do pai
e a visita.

Que tal todos nós também tenhamos nossos

corações alegres para receber o mais importante
que é Jesus Cristo, feito homem? Que todos

realmente possam ter um fELIZ NATAL.

Um abraço,
Alba Piske

de J'araguá ,do Sul

Felice Natale! Buono Anno Nuovol
Ao findar o ano de 1998, felizmente repleto de realizações, o

Círculo Italiano .deseja a todos os seus conselheiros e diretores,
aos membros do coral e dos grupos de dança, 40S amigos' e
simpatizantes que sempre nos apoiaram, um Natal muito feliz é

que o ano de 1999 seja ainda melhor.

Esperamos poder encontrar a todos em nossos eventos, que têm

como objetivo maior proporcionar alegria e amizade.

.TANTE GRAZiE
A TUTTI!

Devanir- Danna

Presidente

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

Qualidade
Marista de

Educação

A EDUCAÇÃO COMPLETA

Sexta-feira, 24 de dezembro de 1998

ROTARYCLUB
DE GUARAMIRIM

-

MOTIVAÇAO
PARA O SEU DIA A DIA
"Não acumule fracassos, mas experiências; saiba tirar

proveito dos seus erros ...

Hoje acordei para vencer.

Pensando positivo você reunirá forças para vencer

obstáculos. Não deixe que nada afete o seu estado de

espírito, Comece a sorrir mais cedo, ao invés de reclamar

quando o relógio desperta. Agradeça a Deus pela
oportunidade de acordar mais um dia. O bom humor é

contagiante, espalhe-o. •

Fale de coisas boas, de saúde, de sonhos, com quem
você encontra. Não se lamente. Ajude-se e também ajude
as outras pessoas a perçeberem o que há de bom dentro de

si.
Cultive seu interior e extraia o máximo das pequenas

;

coisas;

Seja transparente e deixe que as pessoas s�ibam que
você as estima e precisa delas.

Repense seus valores e dê, a si mesmo, a chance de

crescer e ser mais feliz.
Mas lembre-se de que tudo o que merece ser feito,

merece ser bem-feito. Torne suas obrigações atraentes e

tenha garra e determinação.
Mude, opine, ame o que você faz. Não trabalhe só por

dinheiro, mas também pela satisfação de missão cumprida.
Pense nó melhor, trabalhe pelo melhor e espere o

melhor.
'

.

Transforme .os seus momentos difíceis em

oportunidades. Seja criativo, buscando alternativas e

apresentando soluções ao invés de problemas.
Veja o lado positivo das coisas, e assim você 'tornará o

seu otimismo uma realidade.

Idealize um modelo de competência e faça, para saber

o que lhe está faltando para chegar lá.
Ocupe o seu tempo crescendo, desenvolvendo sua

habilidade e seu talento. Só assim não terá tempo para'
criticar os outros, não acumule fracassos, mas experiências.
Tire proveito dos seus erros e amplie os seus

conhecimentos. Dimensione seus problemas e hão se deixe

abalar por eles. Tenha fé e energia; acredite. Perdoe. Seja
grande para os aborrecimentos, nobre para a raiva, forte

para vencer o medo e feliz para permitir, a presença de

momentos infelizes .

Não viva só para o trabalho; faça esportes, leia, cultive
amigos e ria das coisas à sua voltá: ria dos seus problemas,

. dos seus erros, ria da vida.
-

.

Só começamos a ser felizes quando somos capazes de

rir de nós mesmos.

Apoio:

ADVOCACIA Posto de
Gasolina
Maiochi
Ltda.

Marcos Robert0 Hasse
OAB/se 10.623

Sandra Lúcia Ronchi
OAB/se 12.520

I:

Rua 28 de Agosto, n" 1598
Centro - Guaramirlm. SC

Telefone

.

Rua Reinaldo Rau, 61 - sala 2

Jaraguá do Sul
Telefones: 372·2194 - 982·0710
Rua Paraíba, 256 - Blumenau
Telefone/Fax: 340·2393 (047) 373-0187

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sexta-feira, 24 de dezembro de 1998

Ferj busca intercâmbio italiano

o CESJS (Centro de Ensino

Superior de Jaraguá do Sul),
da Ferj (Fundação
Educacional Regional
Jaraguaense), irá implantar no
próximo ano algumas ações

,

que promoverão o intercâmbio
com universidades italianas. A

informação é da diretora

Acadêmica, Iria Tancon, que
garantiu, ainda, que este

:

intercâmbio é mais um passo
no processo de

.

.

internacionalização da Ferj
que este ano contou com o

intercâmbio de professores
brasileiros e estrangeiros.

,

A diretora explicou que a

iniciativa surgiu através do
interesse do Departamento
de Letras em incluir a

Língua Italiana na proposta
de cursos extracurriculares
de Língua Estrangeira para
o próximo ano. Os

primeiros contatos
estabelecidos com o

professor dr. Luigi
Carindelli, diretor do Centro
di Cultura Italiana Paraná
Santa Catarina, com sede em

,Curitiba, concretizaram
reuniões na instituição com
diretores, chefes e

convidados da comunidade.
Ficou acertado que o curso

extracurricular de língua
italiana terá início no

primeiro semestre do próximo
ano. "Outra possibilidade
concreta é.o intercâmbio entre,
docentes e discentes do curso

de Arquitetura e Urbanismo
com a Universidade de
Ferrara. Estamos estudando a

possibilidade da vinda de
docentes da universidade
italiana para ministrar cursos
sobre decoração de interiores
ou design moveleiro, por
exemplo", concluiu Iria.

Alunos' da Ferj entregam
brinquedos as crianças carentes ;'

Os alunos do DCE da Ferj
(Fundação Educacional

Regional Jaraguaense) fizeram
a entrega dos brinquedos
arrecadados na campanha .

beneficente "Doe um

brinquedo e faça uma criança
feliz". no último sábado, dia
19, em duas comunidades do
Bairro Três Rios do Norte.

Segundo o secretário-Geral do
DCE. Justino Pereira da Luz,
os 3S0 brinquedos arrecadados
foram entregues a

aproximadamente 150 crianças,
'

A campanha foi realizada
carentes. internamente e envolveu
Luz justifica que a campanha é professores, estudantes e

mais um trabalho desenvolvido funcionários da Ferj. Segundo
pelo direaório no sentido de o secretário, o resultado foi'
aproximar o meio estudantil à surpreendente pois o

comunidade. "Esta foi uma das movimento não ficou restrito
formas que encontramos para apenas às lideranças de turmas,
que esta, integração seja mais. mas também a todos os alunos.

profunda. Os universitários têm "Foi um passo muito
a oportunidade de conhecer importante pois mostra que
uma outra realidade de Jaraguá podemos, unidos, conquistar
do Sul que, para muitos, era outros resultados para o nosso

totalmente desconhecida". meio", concluiu.

CORREIO DO POVO - 9

CONJUNTURA SOCIAL
CONTEMPORÂNEA

STIDORESDA
,..,

DMINISTRAÇAO

Ruo Presidente Epitácio Pessoa. 1155
[Jjróx, ao Kdl/bach) JarOfJJÓ do Sul - SC

Fala-se, reclama-semuito, e age-se pouco, Estamos ,

todos, em todos os níveis, deixando a desejar, cada
qual defendendo seu "rnundinho", e não lutando para
que nossa sociedade seja mais justa e haja mais

igualdade.
Deixam a desejar os detentores do poder, que não

estão colaborando, que não têm a visão do bem

comum, onde haja mais igualdade de classes e uma

maior distribuição da renda.

Em sua grande maioria, só estão exercendo seus

cargos para garantir mordomias e salários.
São poucos 'Os que verdadeiramente estão

despojados de si e não enxergando só suas

preocupações, sua vida.
Quem exerce c-argo' público, tem o dever de

trabalhar pelo público, pois está recebendo e

,muito bem para isso. Quer mordomias?
Continue trabalhando no que -é seu. Aí sim,
poderá exigir.

Deixa a desejar também o povo, pois não estamos

exigindo mais de nossos governantes; só ficandono
bate-boca, e a ação? Nada!

Deveria haver maiormobilização, maior cobrança,
maior exigência. Devemos mostrar nossa força. Força
essa que é grande, mas que está passiva.

Urge uma tomada de atitude de nossa parte. Se

necessário, como feito em outros tempos, sair às ruas

exigindo trabalho, honestidade,' coerência, visão do
'bem comum por parte da classe dominante. Até

.quando durará essa passividade?

Elaborado por:
Emerson Guimarães,
Adilson Barganha,
Carlton Coelho e Marco

Antônio Leithold,
alunos da,93 fase do
curso de Administração.

POSTO MIME 5

Mí4d�
mime

- B 371 9964 i
'''_

* Lavação * Troca de Óleo
* Loja de Conveni�ncia'Coordenação:

·professora Cláudia
Regina Althoff.

"O verdadeiro Natal nasce em nossos corações e com Ele a alegria dos anjos,
tocados com o Amor Fratemo,e em cada um de nós a graça de um Natal Feliz".

Desejamos que este Espírito se reflita em cada dia do Ano Novo,
para que se fortaleçam os nossos ideais e se mantenham firmes as

nossas esperanças de um futuro digno de nossas aspirações.
'são os volos sinceros Jos Drrelores e ColaboraJores

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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José Schmitt
Vereador

Agradecemos a

todos os

clientes e

amigos pelo
prestígio e

confiança a

nós
'. depositados.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
(em frente ao Colégio São Luís) - Jaraguá cio Sul - SC

Menegotti Malhas i
I
I
I
I
I
I
I

o

Para muitos é só mais um ano que se

finda e outro que se inicia. Para nós,
que juntos acreditamos na parceria,
no crescimento e no sucesso, o novo

a""o será a oportunidade de estarmos

unidos para construir a ponte para o

terceiro milênio

I
I
I
I
I'
I
I
I
I

Uma realidade consagrada
pelos clientes que fazem
a moda que veste o Brasil.

Criados em sintonia
com as tendências

mundiais

Sexta-feira, 24 de dezembro de 1998

A Casa da Amizade

agradece a indústria, o
comércio, a Recreativa
Duas Rodas, a imprensa,
as esposas de rotarianos e

grupo de lanche e a todas
as pessoas que direta ou

indiretamente
colaboraram para o êxito
do Café de Natal,
realizado-no dia 251111
98 ..

Agradece a diretoria

Dr. Herberto Meldau

P�DIATRA
RuaWalterMarguardt, 284

Fones: 371-0101 - 371-0611

I�----Convênios----�

UNIMED, UNiÃo SAÚDE,WEG, MALWEE, SINDICATO
DA ALIMENTAÇÃO

É Natal! Mais um final
.

de ano e o

agradecimento pelo
apoio é inevitáveh
Muito obrigado!

.

Lembrando também
que sem este apoio seria

impossível
consolidarmos nossos

princípios e objetivos
em favor da

"informação" .

Sigamos juntos, então,
determinados e

dedicados em defesa do
. nosso propósito maior -

comunicar!
.

Nós, da Gráfica e

Editora CP,
,desejamos aos

leitores e amigos
um Natal com a

plenitude da paz e

um Ano Novo com a

continuidade de

constantes

realizações!

Que as luzes do Natal'

ilumine nossos corações
. . .

no ano que se uucie.
Boas Festas

I .'

aloe II

Rod. BR-280 - Km-58, n? 13354
Fone 373-0198 * Fax 373-0058
Guararnirim - SC

6' �� MWM
AGRALE

Seccional Jaraguá do Sul

� Menegotti Embalagens
Novos caminhos e novos conceitos

estão nas embalagens criativas e

práticas que envolvem produtos
'distribuídos pelo mundo,

proporcionando uma excelente

visualização.

BOAS' FESTAS ., .,
, \
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, , ""

MOINHO JARAGUA, Assineo
'

CORREIODOPOVO
R$30,OO-

assinatura semestral

R$50,OO-
assinatura anual

R$70,OO
assinatura 2000 (até o ano 2000)

RuaFelipe
Schmidt, 129

Fone: 372-3775
Fax: 372-1731

Jaraguá do Sul - SC (047) 370-7919

CORREIO DO POVO - 11

Marcon - Piquete Estampa de Taura -

ESCOLINHIf 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)

C,ontatos: 376-1066

....
CARNES

I�
A CADA R$ 5,00

EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM
,/

A CADA R$ 50,00
EM COMPRAS VOCÊ GANHA UM CUPOM

CONCORRA A UM 801 + NOVE 'PRÊMIOS
Rua .João Planincheck, 407

Fones: (047) 372-0524 - 371-4547 - 371-5275
.JARAGUÁ DO SUL - SC
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o MELHOR
DA EUROPA

NORDESTE
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

- Porto Seguro: desde R$ 610,00
- Maceió: desde R$ 685,00
- Natal: desde R$ 705,00

- Fortaleza: desde R$ 760,00
- NatallFortaleza: desde R$ 895,00

- Maceió/Natal/Fortaleza: desde R$ 1.060,00
- BelémlIlha Marajó/Manaus: desde R$ 1.680,00

PORTUGAL E
ESPANHA

* Os pacotes acima incluem: passagem aérea,
traslado aeroporto/hoteVaeroporto,7 noites de

hospedagem com café da manhã, city-tour com
.acompanhamento de guia, seguro e bolsa viagem.
** Preços por pessoa em apartamento duplo**

9 dias visitando:

Madrid, Ávila, Salamanca, Fátima e Lisboa
14 e 28 Fev - 14 Mar - US$ 1.437,00

PARIS (7 dias)

AS MARAVILHAS
,.

DOCANADA
Hotel Sufren La Toar (r Categoria)

Café da manhã, city-tour, acompanhamento de

guia desde o Brasil
11 Fev - US$ 1.580,00

11 dias visitando: Toronto / Niagara
Falls / Kingston / Ottawa / Quebec /

Mont Tremblant/Montreal.
12 Fev / 26 Mar / 1 Abr /15 e 18 Abr -

--.........�..;U�S$1.390,00

MADRID (8 dias)
Passagem aérea + hotel + city-tour com guia e

traslados

11 Jan a 15 Mar - US$ 969,00
--...._

NOVA VORK
E WASHINGTON

(10 dias)
CRUZEIRO

,.

MARITIMO

- Passagem aérea;
- Hotel com café da manhã;

- Transfer e ingresso para os parques;
- Visita ao Kennedy Space Center;

- Tour de compras
18 a 20 Jun - US$ 1.388,00

,

Rembrandt (21 Fev)
(Santos/Ilhéus/Salvador/Búzios/

Angra dos Reis/Santos)
Desde US$ 690,00

Costa Marina (28 Mar)
(Santos/Rio de Janeiro/Búzios/Salvador/Ilhéus/

Angra/Santos)
Desde US$ 720,00

** 30 passageiro na mesma cabine - grátis**

22 e 29 Jan - 19 e 26 Fev - US$ 1.490,00

DISNEV (9 dias)

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ens e resgate das tradições

....

FestaNáuticaj98 agitou os dias 7 e 8 de novembro, População pode usufruir de di
em Rio dos Cedros Península Palmeiras - Rio dos

Beleza natural é o principal atrativo e proporciona Local ideal para esportes náuticos como o jet ski,
passeios muito agradáveis lanchas, canoagem e vela

As luzes no gramado parecem estrelas que \

caíram do céu no Jardim do Chá

...da decoração na sede
Jaraguá do Sul

I

Público que�vls{fár a Malwee Malhas poderá ver
- "

de perto o belo presépio do Natalj98

Bonito, com seis

quilômetros de
extensão, onde
aconteceu a

Festa Náutica, é
próprio para
passeios de
lancha, coloque.
jet skí. canoagem
e outras
modalidades

esportivas.
Para os turistas é
uma ótima opção
para passar o dia .

fantástica Jeito
pelos funcionários
da Malwee
Malhas que
encanta a todos.
O efeito mágico
das luzes se

espalha pelas três
casas do bosque,
os duendes, o
Presépio e, é
claro, do prédio
da empresa

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Para a Malwee, um dos negócios mais
lucrativos é investir no mundo em que vivemos

Fotos: Arquiv?
,Para a Malwee ecologia é

algo muito especial, tanto que a

Malwee já falava em ecologia,
quando ainda não era "moda",

A preservação do meio
ambiente é sinônimo de

qualidade de vida, ou seja, a

. interação do homem com a

noturezo. Não adianta preservar
o meio ambiente sem embutir o
ser humano neste contexto. E

quando falamos de qualidade
de vida, falamos de uma forma
genérica de todos os aspectos
que envolvem o homem, não só
com a natureza, mas também,
no lado pessoal, profissional, so
cial, intelectual, cultural e

espiritual, o principal motivo do
Criador.

Produzir sem poluir sempre foi
o lema da Malwee, e num

atestado de verdadeiro respeito
à natureza, estamos instalando
dentro do Parque Malwee o

nosso Aterro Ecológico Industrial,
que este ano comemora 20
anos.

Sistema de tratamento de

água e Aterro Ecológico
Industrial

A água é estritamente
necessária para tingir a malha.
Durante o processo de tin

gimento a água retém parte dos
produtos utilizados que precisam
ser neutralizados e removidos an
tes de devolvê-Ia ao rio.

Para isso, a Malwee utiliza
várias etapas para não poluir o
er. o solo e a água preservando,
com isso, os seres vivos e o meio
ambiente.

Efluentes líquidos
Desde a década de 80, a

Malwee possui o sistema de
tratamento de efluentes líquidos
industriais. Com capacidade
para tratar 160m3lhora, pro
venientes dos diversos setores da

produção, como o tingi-menta,
lavagem, alvejamento e

estamparia, a ETE (Estação de
Tratamento de Efluentes) re-cebe
e processa atualmente entre 130
e 140m3/hora de efluentes.

A água é utilizada prin
cipalmente na tintura e na

estamparia. Captada do Rio
Garibaldi, um afluente do Rio

Itapocu, a água recebe um

tratamento especial na ETA

(Estação de Tratamento de

Afluentes), e é armazenada em

tanques verticais. O maior deles
contém um milhão de litros. Outro

tanque armazena água quente,
com temperatura em torno de
60°C, proveniente de um sistema

que aproveita o calor do efluente
quente. Além de recuperar' o
color. esse sistema evita os

problemas que a temperatura
elevada traria ao tratamento de
efluentes.

A água é devolvida ao Rio
Garibaldi com eficiência média
de 97%, superando as exi

gências da Fatmo, através do

Programa de Recuperação
Ambiental da Bacia, que obriga
e redução da carga orgânica
em 80%.

Os efluentes são tratados em
duas etapas, conforme des

crição a seguir:
Etapa biológica

lnlciolrnente. todo o efluente
proveniente dos processos de

fabricação é recebido num

tanque onde é misturado para
que se torne homogêneo.

Em seguida, o efluente vai

'ooro o processo biológico, onde
os microorganismos se alimen
tam da impureza da água
degradando a matéria or

gânica. Após este processo, an
tes de s,�guir para a próximo
fase, o efluente é separada dos

microorganismos que, por sua

vez, voltam para o processo
biológico.

Etapa físico-química
Nesta etapa, o efluente

recebe um outro tratamento com
o objetivo de eliminar as

impurezas que o processo
biOlógico não removeu, prin
cipalmente a cor da água.
Produtos químicos são dosados
em quantidades adequadas
para a remoção da cor e outras

impurezas ainda contidas na

água, bem como a neu

tralização do Ph, com a uti

lização de gás carbônico. Nesta
fase do processo é gerado o

Iodo, destinado ao aterro de
resíduos sólidos- industrlois.
enquanto a água, já
devidamente tratada, retorna ao

rio.
Uma alteração no processo

.

de tratamento de efluentes,
passando o biológico a operar
antes do físico-químico, permitiu
uma diminuição de 50% no vo

lume de lodo gerado, além de
melhores resultados na água
tratada .

Investimentos em máquinas
de última geração na pas
sagem de corantes e auxiliares
proporcionarão redução de erros ,

e conseqüentemente uma

redução dos resíduos gerados.
Para obter uma boa efi

ciência do sistema e garantir a

qualidade da água a ser

devolvida ao ambiente, alguns
fatores são determinantes.

Entre eles, a aplicação de no

vas tecnologias e um labo-ratório
de análises bem equi-pado,
além de um rigoroso acom

panhamento e controle de todas
as etapas

I
do processo de

tratamento de efluentes líquidos.
Aterro ecológico-indus

trial
O aterro industrial própria que

está sendo concluído terá
capacidade para 61. 816m3. O
aterro será composto por duas
trincheiras. A primeira delas
entrou em operação em maio de
1998 e tem capacidade para
28.616m3.

'

A obra já recebeu a LAI

(ucenço Ambiental de Insta

lação) da Fatmo.
O aterro deverá receber,

principalmente, o Iodo prensa-do
da ETE e as cinzas da caldeira.
Ele está sendo instalado numa

área de 17.31 7m2, de pro
priedade da empresa, junto ao

Parque Malwee, e tem uma vida
útil prevista para o mínimo 20
anos.

Os resíduos da caldeira são
constituídos por cerca de 8,6
toneladas/mês de cinzas, que
são recolhidas em sacos

plásticos e posteriormente
destinadas ao aterro.

'

A Estação de Tratamento de
Efluentes líquidos (ETE), gera
atualmente cerca de dez
toneladas de Iodo por dia.

Os resíduos que serão
dispostos no aterro (Iodo) tiveram
suas características físicas, físico
químicas e infecto-contagiosas
muito bem definidas. O resíduo
destinado ao aterro da Malwee

(exceto cinzas) é composto
unicamente pela torto de filtro
prensa da ETE, com ca

racterísticas definidas pelo
Instituto de Pesquisas Tec

nológicas da Fundação Uni
versidade Regional de Blumenau

(IPT/FURB), a partir de análises de
amostras extraídas da torta do
Iodo têxtil, utilizando métodos'
padronizados pela ABNT,
apresentando' as seguintes
condições.

Nome: torta de filtro prensa
Estado físico: sólido
Densidade: 1.050kg/m3
Odores: isento
Ph: 9,2
Quantidade: 230 ton./mês

ETE - Estáção de Tratamento de Efluentes

ETA - Estação,de Tratamento de Afluentes

vegetação rasteira. As trincheiras
terão solo compactada,
drenagem de fundo e cobertura
de manta\polietileno de alta
densidade (1,5mm de espes
sura) e camada de brita. O
líquido percolado drena para um

tanque de coleta, onde será
conduzido, através do duto, até
a ETE. A solução facilitada pela
proximidade entre o aterro e a ETE,
cerca de 1.000 metros.

Como medida de pre
caução serão instalados poços

.

de monitoramento do lençol
freático, sendo um à montante e

dois à juzante. Toda a área do

projeto receberá tratamento

paisagístico, permitindo a ade

quada inserção ao ambiente do
entorno.

Investimento lucrativo
Buscando produzir em har

monia com o meio ambiente a

Malwee utiliza várias estratégias
para não poluir o er, o solo, a

água e o ambiente de trabalho
e está consciente que "um dos
negócios mais lucrativos e

gratificantes é investir no mundo
em que vivemos".

"Investir em ecologia nunca é
demais", diz o presidente wcndér
Weege, sempre que é ques
tionado acerca de .volores
investidos pela empresa em meio

'

ambiente. "Ecologia é para
cuidar do ser humano, da

natureza, dos bichos, pássaros,
não só para nossa geração, mas
para todos", afirma.

Umidade: 65%
Este resíduo, cujas caracte

rísticas estão acima, foi classifica
do como "Resíduo Classe I -

Perigoso", o que não necessaria
mente, seria obrigatório. Opta
mos por essa classificação como
medida especial de segurança
para a implantação do aterro,
já que os elementos e subs
tâncias que constituem o resíduo
não lhe conferem pericu
losidade. Permitimos, com isso,
maior prevenção e proteção ao

meio ambiente circunvizinho
centro contaminações inde

sejáveis.
É Importente considerar,

ainda, que o volume atual de
Iodo gerado já é resultado de

alterações adotadas no pro
cesso da ETE. O tratamento

biológico passou a operar antes
do físico-químico, permitindo
uma redução de 50% na

produção de Iodo. Outras

inovações na ETE e mesmo na

linha de produção estão sendo
buscadas permanentemente
visando a redução de efluentes
e resíduos.

A análise de todos os dados
nos remeteu a conceder o aterro
na forma de trincheiras, cuja
método fundamenta-se na

disposição do resíduo no fundo,

compactando-se em camadas
sucessivas. Para a implantação
do aterro não foi necessário fazer
nenhum desmatamento, sendo
uma área coberta porAterro Ecológico Industriar(inserido no parque)
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• A sempre simpática Dilrna
N. Salves, esposa de Wilson

Salves, vice-presidente do
Coral da Scar, aniversaria dia
28 próximo e receberá

familiares e amigos para
comemorar a data. Parabéns.'

• A Danceteria Columbia

(Schroeder) realizou, sábado
passado, o concurso Garota

Columbia, com participação de

14 belas candidatas, que foram

coreografadas pela competente
Aliane Karsten. A vencedora
foi Isabel Leithold, em segundo
ficou Leila Correia, Mery Elyn
da Silva-em terceiro e Silvana

da Luz como garota simpatia.
A casa estava lotada e a

torcida superanimada.

• A LBV (Legião da Boa

Vontade) entregou à
comunidade carente do Bairro

Jaraguá 84, no dia de ontem

(23), cestas básicas, dentro da

Campanha SOS Brasil Natal
sem miséria. O trabalho já
vinha sendo realizado durante
todo o ano através do

programa Ronda da Caridade,
com apoio da sociedade e

meios de comunicação.
)

• O criador das histórias da

Turma da Mônica, Maurício de

Sousa, esteve em Jaraguã do

Sul, terça-feira (15), visitando a

Malwee Malhas. Ele veio
conhecer a Malwee e assinar

contrato para utilização de seus

personagens nas roupas
produzidas pela empresa.
Maurício de Sousa aproveitou
para conhecer as belezas do

Parque Malwee.

Paula Cabeleireiros
Cortes, penteados, maquiagem, pedicure
Bronzeamento Artificial
10 sessões R$ 40,00

E�eze�bro atenderem,0S r

tamliei910s d9Rliooos das 8:00 às 14:00
./ '.__/ 'V�j'v- ,

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1323

370-1584

Mudas de árvoresfrutíferas
flores e plantas ornamentais

\

Rua Bernardo Dombusch, 2433
Vita Lalau - Jaraguá do Sul - SC

r--c-----------------------
,�---�

o fJ9 Batalhão de POlícia Militar, de Joinville,
comemorou 1Q5 anos de fundação dia 14, e prestou
homenagem a soldados, oficiais, entidades e a um
grupo seleto de pessoas que contribuem com a

corporação. A solenidade .foi conduzida pelo
tenente-coronel Bruno Knhis (comandante do fJ9

Batalhão) e pelo comandante-geral da Polícia
Militar de Santa Catarina, coronel Va/mir Lemos

FoIos: CLN

��E,v-t.c ooçURA��04IlI04
CAFÉ COLONIAL
370-"1680

Rw w.tr« "'.rqU4rdf, 407

(.o lMIo do Poeto III",.,

Empresários Wandér Weege (Jaraguá do Sul), Onélio Camilotti
(joinville), Serafim Meneghel (Loinville) e Geraldo

Werninghaus (prefeito de Iaraguâ do Sul), receberam
homenagem especial

Empresário Wandér Wt't'Ke (Malwt't'
Malhas) recebendo homenagem e

agradecim ento do ten ente-coronel
I

Bruno Knhis, comandante do 8" Ra
talhão de Polícia Militar, de Ioinville

[(KOERICH1]
Gente NossaPARQUE AQUÁTICO

Selunitt
jlêtl,a;1:5(#)

No coquetel.de entrega do Edifício Dianthus,
Paulo Obenaus (Proma Construções e

Planejamento), arquiteta Karina Wetzel
Lischka e Aldo Salai (Proma Construções e

Planejamento] I

, 372-0880 - 371-0866

Mauricio de Sousa (criador da
Turma da Mônica) e Wilmar
Raboch (gerente de Marketing
da Malwee Malhas)

Na solenidade de entrega
do Prêmio lider

Empresarial/Fórum de

Líderes, promovido pelo
Jornal "Gazeta Mercantil",
no Instituto Alfa Real de
Cultura (São Paulo), Arno
Schreiber, Áurea Schmidt, I
Norberto Klein, Isa/ete
Póvoas e Evaldo Diemon,
da Malwee, foram

r

prestigiar a entrega para
Wandér Weege, diretor
presidente da Malwee

Malhas
'

VelculOI. peças e sarviços

FONE (047) 371-2111

KIBEL
Doces eSa/gados

Para coquetéis, casamentos,
formaturas, aniversários,

festas em geral
�em371-7575 domicílio

Rua Rudolfo Huffenüssler, 440
(prol. Duas Rodas Indl.)

.

Máquinas para empacotamento
Rua Araquari, 136 - Ilha da Figueira

'FONE: (047) 372-0540 - FAX: (047) 372-3203
Jaraguá do Sul - SC

Fone: 372-3100

1!1f
.�

AGÊNCIA PORTAL

I Rua Joinville, 2655 - Vila Lalau

_(���ado da Arwegl Jaraguá do Sul

• O amigo ex-seminarista,
Alcides Pavanello, foi eleito

pura presidir a Câmara de
Vereadores de Jaraguä do
Sul. Ele recebeu os votos

dos 15 vereadores e assume

dia I de janeiro.

• Adriano Zimmermann foi
reeleito na presidência da

Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Guaramitim e empossado na

noite de segunda-feira (14).
Ele pretende desenvolver
trabalho integrado com o

Executivo e Legislative
guararnirense e aglutinar
mais sócios para a entidade.

• O Balneário de Barra

Velha lança, dia 26, às 21

horas, na Praia Central, o
Projeto Lazer Verão 98/99,
com apresentações diárias
de bandas e trios elétricos,
até dia lOde janeiro. Os
shows serão itinerantes e ,

ocuparão as praias Central,
do Tabuleiro, Itajuba e Grant.

• Abraço ao bom amigo
, Rcnaldo Junkes que
aniversariou sexta-feira ( 18).
A comemoração foi

superanimada e reuniu
Iamiliares e amigos em
grande festa. Parabéns -.

, ., A Prema Construções e

Planejamento entregou o

belíssimo Edifício Dianthus,
de localização privilegiada,
na esquina das ruas Marina
Frutuoso com Ângelo
Schiochet, com coquetel
para os futuros proprietários
e convidados.

Biquínis t:'3 lVTC1iós

tr 372-3290
RUA MAX WILHELM, 837, I

VILA BAEPENDI
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A fAMILIA MAQI&TA DO'
,

-

COLÉGIO &ÃO LUÍ& DE&EJA
A TODO& 0&

,

ALUNO&, EX-ALUNO&, PAI&,
""

PQOfE&00QE& E IQMAO& UM
l

,fELIZ NATAL E UM ANO NOVO
QEPLETO DE QEALIZAÇÕE&.

,

BR - 101 - Km 85 - Barra Velha - Telefone (047) 446-0179

http://www.hote·isbr��iI.com/clubedepesca e·mail:cpa@catalogosbrasil.com·
- /
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Clínica de

Ginecologia e

Obstetrícia
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Jtfeli;!�atal c Jró5pero 1999
�ão os Ítofos úa

FeMl\ i "" ic, i ""
/

,.• ��) FISIOTERAPIA
{�IE��i

.

E S P,E C I A L I Z A o A

,�,:� CLINICA SER
Fone/Fax: 371.6022

Fisioterapeutas:
Neurologia: Rita de Cassia G. Grubba - Crefito340H

Cardiorespiratória: Beatriz M. B. Kirsten - Crefito 19381

Hidroterapia: Patrícia S. A. Vazquez - Crefito 5-20974-F

Ortopedia: Fernanda Godoy Wady - Crefito - 20269-F

RPG: Ivana Maria Prates Costa - Crefito - 10858-F

Fonoaudióloga:
Karla do Amaral Costa - CFFA 4797

Psicólogas:
Ana Lúcia Weigert Coelho - CRP 12.00729

Tania Maria de Oliveira - CRP 12.00540

Terapeuta Ocupacional
Mirian A. de Carvalho Menel - Crefito 4226 RPTO

Terapeuta Ocupacional e Reabilitação
Funcional da Mão:
Marian Mahnke Henschel - Crefito 5.3114

Rua Bernardo Grubba, 62 - Iaraguâ do Sul - SC

Doenças do Intestino grosso,
reto e ânus, Colonoscopla,

retossigmoidoscopia

Dr. Alexandre L. Schlabendorff
( Proctoclin ) cm - 7096

Rua Guilherme Weege. 50 sala 701

Jaraguá do Sul - SC

Centro Médico Odontológico

ftunimed
Sistema Nacional de Saúde

Fones: 371-2257 escritório
Rua: Marina Frutuoso, 149

Jaraguá do Sul, dezembro de 1998
Quando comemoramos o nascimento de Nosso Senhor, estamos
todos na busca eterna da confraternização entre os povos
fazendo reavivar a real essência da vida, o amor.

Devemos realizar a nossa construção existencial em verdadeiros
e substanciais objetivos na vida, esta, deve ser vivida em todos
os aspectos nê luta diária pela liberdade entre os seres,

ajudando a todos os que nos rodeiam distribuindo ornor paz,
palavras e atitudes que farão deste mundo cada vez mais um

lugar digno e fraternal. Os nossos corações são bastante

grandes para conterem em seu âmago muito amor. Quaf\to
mais os distribuirmos, mais nós o teremos.
Só existe amor se existe verdade, só existe verdade se ela faz

parte da realidade - isto é, a vida. Façamos diariamente uma

reflexão, sobre todas as nossas atitudes, e veremos que somos

capazes de ajudar muito mais ao nosso próximo. Devemos lidar
com esta realidade de descrença, ódio, injustiças sociais, para
modificá-Ia, cada um da sua maneira, mas com o verdadeiro
amor.

Neste Natal, queremos agradecer a todas as pessoas que nos

fizeram ver a cada instante oreol sentido da vida, espalhando
em nossos corações uma enxurrada de carinho, paz e muito
amor, pois assim tivemos a oportunidade de mais uma vez

compartilhar este sentimento tão nobre com muitos outros que
aqui se dirigiram em busca de uma alternativa de conforto,
saúde e nos trouxeram muitas alegrias em troca. Quem vive
com amor e por ele faz sua subsistência, torna a vida muito
melhor de ser seguida e faz dela urn aglutinado de boas

recordações.
A Feminiclin tem orgulho de poder contribuir para que tantas

pessoas tivessem aqui a resolução de seus problemas, a
amenização de seus sofrimentos e de poder ter ajudado, junto
com o nosso criador, no nascimento de centenas de novos seres

humanos que, com certeza, desde a sua fecundação, que já
foi um ato da sublime arte do amor entre as pessoas, vieram a

este mundo com todo o nosso carinho e satisfação, pois eles
como vocês nossas pacientes, são a nossa verdadeira energia
para que o dia a dia se torne cada vez mais humano.

Dr. Jean Beno Schreiner Lucht

Clínica UroAtual

Ei'�TRO dE

ONTOlo(�ir\
I í\JTEqRA l\

DRA. TAlGE Crluppi GONÇAlvES
OdONTOPEdiATRiA E ORTOdoNTiA

DR. MAURO MONTEiRO Cduppi
ORTOdoNTiA

DR. Clécio Sidsei GONÇAlvES
PERiodoNTiA, PRÓTESES DENTÁRiAS E IMplANTOdoNTiA

RUA JOiNViLLE, 1 � 70

TELefONE: (047) '71 ..61 �8

TELefONE/fAX: (047) '71 ..7209

Pedras do Rim - Próstata - Impotência Sexual- Perda de Urina

Dr. Paulo Odebrecht
"Atendemos aos melhores

convênios de nossa Região"
Rua Jorge Czerniewicz, 1277, fiif 371-3426

r .â as -ir a: Clínica de Atendimento
� .:-:. .!�.a. a .!� Médico Integrado
Dr. Amaury do Amaral Teixeira

CRM 7868
Dr. Paulo Veloso
CRM 7528

CLJNICA SÃO CAMILO
Dr. Marcos F. F. Subtil

Ortopedia e Traumatologia Especializada
CIRURGIA DO JOELHO (Vídeoartroscopia),

TRATAMENTO DE OSTEOPOROSE, CONSULTAS e

FRATURAS (Adulto e Infantil)
Rua Reinoldo Rau, 541 - FONE: 371-:2218

Ginecologia - Obstetrícia - Cirurgia Vídeo-Laparoscópica
Cirurgia Vídeo-Histeroscópica - Pediatria - Clínica Médica - Urologia

A MAIS ALTA TECNOLOGIA A SERViÇO DA SAÚDE

Rua João Butschardt, 855 - Fone 373-0278 - Guaramirim

�!!TÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLíNICAS.LTOA.

Rua Dr. Waldemiro Mazureehen, 67 -

Ao lado do Hospital São José

Que agraça de 'Deus e o amor de Cristo permaneçam em

vosso lar. O melhor 9\[g.ta{e o mais lindo Ano :J{pvo/
commuitapaz/ saúde, aieqria efeticidade. 'Boas :Festas!

Dr. lVIar/o Sousa
Dr. lV1ar/o Sousa Jr.
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Diretor obriga professores a
aprovarem alunos no Garibaldi
---------------------------------

Escola exigiu que professores que "ousassem" a contrariar orientação
deveriam se responsabílízar pelo transporte e segurança dos estudantes

Jaraguá do Sul - o índice
de aprovação da Escola

Municipal de Ensino Funda
mental Santo Estêvão, no

Bairro GaribaldL foi de 100%.
r O que deveria servir de

orgulho, tornou-se causa de

preocupação. De acordo
com denúncias, o diretor da,
instituição, Vanderlei Luiz
Chaves, obrigou os profes
sores a aprovar todos os

alunos, mesmos aqueles sem
condições. O professor de
matemática, Estélio João

Rodrigues, ex-presidente do
Sindicato dos Servidores, afir
mou que a diretoria exigiu
que os professores que não

seguissem a orientação de-

veriam se responsabilizar
pelo transporte e segurança
dos estudantes que ficariam
em segunda época.

Todos os alunos matricu
lados de 5° a 8° séries foram

aprovados. Entre a 1 ° e 4°
houve apenas reprovações,
mesmo assim por faltas.

Comparando os índices
deste ano com os de 1997,
nota-se um excepcional
avanço na evolução dos
alunos. Para alcançar tais
índices os professores, a'
maioria em estágio pro
batório, teriam sofrido

pressão do diretor. Chaves
confirmou que os profes-
'sares foram "orientados"

Que 03 3inOd Je nata!Jejum
portadores de a�'iJreJ esperança»
e lffue oAno n�U[) 6eja repleto
� de pro6peridaJe.
� São os votos de:

metalnox
INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

F:(047) 370-0299

Escritório de

ADVOCACIA
Julio Max Manske - OAB/SC 13.088

Advogado Criminalista

Rua Joinville, 1532 Jaraguá do sul/se
Fone: (047) 372-1185

ECOMAQ
Móveis

para escritório

Mesas, cadeiras, armários, balcões, estantes,
em aço e madeira. Bebedouros, balanças
eletrônicas e ventiladores de teto e parede

para não reprovarem ne

nhum aluno. Ele, entretanto,
informou que a decisão saiu
durante reunião do conse

lho de classe.
Ainda segundo a denún

cia, os professores em está

gio probatório estariam re

ceosos em divulgar a "pres
são" com medo de repre
sálias que poderiam preju
dicar a avaliação final.
"Quem faz a avaliação é o

diretor. Se o professor denun
ciar corre o risco de não ser

aprovado no estágio pro
batório", contou um outro

professor que preferiu não se

identificar. Para Rodrigues,
ficar responsável pelo aluno
em segunda época significa
que os professores, além de

garantir o transporte, têm
que bancá-los. "Nenhum

professor está disposto a tal

compromisso", afirmou.
A secretária de Edu

cação, Isaura Silveira, mos
trou-se indignada com a

situação. Segundo ela, ja
mais houve qualquer or
dem da secretaria para
que professores se respon
sabilizassem pelo trens

porte de alunos. Isaura
disse que o critério de ovo-

/

liação é de competência
de cada professor."Não sei
se houve ou não a orien

tação da escola, mas va

mos abrir processo admi
nistrativo para apurar a

denúncia", prometeu, afir
mando que é inadmissível
a falta de ética, quando se

investiu tanto em capaci
tação. "O objetivo da es

cola não é reprovar, e sim
ensinar", completou.

AVALIAÇÃO - Chaves
atribuiu o alto número de

aprovações ao trabalho
desenvolvido no decorrer
do ano com os alunos.
"Este ano, optumos por
acompanhar individual
mente cada aluno, valori
zando a auto-estima, co
nhecendo-o melhor e para
saber as deficiências", ar
gumentou, acrescentando
que o trabalho surtiu o

efeito esperado. Chaves
culpou os professores pelo
alto índice de reprovação
em 1997. "Tínhamos aqui
alunos há seis anos na 5°
série. Se o aluno não

aprende, a culpa é de

quem ensina", acredita.

E 1998 chega ao final, Com certeza fizemos
I conquistas. Adquirimos novos conhecimentos, •

Realizamos sonhos. Também énfrentamos dlflcul
dades. Perdemos alguém muito querido, alguma'
coisa. Mas não a esperança, porque estamos aí,

•

fortes, prontos para colocar em prática os

ensinamentos que pudemos acrescen,tar à nossa

experiência, Crescemos, Nos tornamos melhores,
mas conscientes,

Pensando assim, queremos deixar nossa

mensagem, contida 1/10 texto de Antônio Roberto
Soares que diz o seguinte:

"Quando o sucesso te pesar nos ombros
convidando-te à angústia do pedestal;

�
(

Quando o fracasso te encostar,
trazendo-te o sabor amargo de terra nos

lábios;

Quando a transitoriedade do prazer
te levar à descrença da felicidade;

Quando os bensmateriais não te garantirem
a paz incessante que procurar;

Quando os elogios te parecerem bolhas de
scböo
e te deixarem numa atmosfera de profundo
vazio;

Quando as críticas te atormentarem,
a ponto de sentires um imenso desônimo;

Quando os conhecimentos que tens
Forem para ti mais um peso a carregar;

Quando até as orações e os atos de
caridade
te derem uma sensação de falsidade;

Sabe, então, que chegaste ao limiar de uma

porta:
a porta do teu ser,

Abre e entra
Permanece ali.
Cultiva o silêncio".
E, mais cedo ou mais tarde,
Receberás a visita de um hóspede,
Que jamais se afastou de ti:
o Deus do teu coração! 'li,I:

Em meu nome particular e em nome da diretoria da .. I

Ajapsy desejamos a todos um Feliz Natal e que o

Ano Novo chegue repleto de boos novidades, novas
coriqulstos e realizações, BOAS FESTAS!

JEANETE MIRIAM PISKE - CRP-12/0937

Psicóloga e Ludoterapeuta
Membro Associado da Ajapsy

CEPPSI
O Endereço da Pslcoloçia

371-2224
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DOis homens armados assaltam
posto do Banco HSBC Bcmerlndus

s
. ---------------------------------

�� Po/Teia investiga o terceiro homem que dirigia o carro que serviu para a

fuga, que segundo testemunhas reside no Município

s Jaraguá do Sul - Dois,
J omens armados com

i, revólver calibre 38 assol-
aram, na última sexta

J
eira (18), por volta das

) 12h30, o posto de ser-

iço do Banco HSBC
Bamerindus no Metalúr
gica Menegotti. Segun
do testemunhas, havia

M�ga Sena (sábado)
concurso: 1.46

25 - 32 - 34 - 42 - 51 � 60

Super Sena (sábado/quarta)
concurso: 256

1ª faixa:
03 - 04 - 06 - 18 � 20 - 21

2ª faixa:
"12 - 22 - 28 - 40 - 41 - 44

concurso:

1ª faixa:

2ª faixa:

Quina (quinta/sábado/terça)
concurso: 492

02 - 28 - 43 - 44 - 64

concurso: 493
07 - 10 - 11 - 39 - 47

concurso: 494
27 - 38 - 44 - 65 - 70

Trinca (quinta/sábado/tE?rça)
concurso:,158

A-16 8-20 0-21\.;
:,' ,>:, .

.
.

concurso: 159
A�2f 13�24.. C-M

Loteria Federal
(sábado/qu;:frta)

conC.3327

AUTO-ESCOL�
SINAL VERDE
---------

FIQUE ATENTO ÀS
NOVAS LEIS DO

I TRÂNSITO
_ ....._----_._

Rua: Epitácio Pessoa, 510
Fone: 372-3912um terceiro homem que

ficou aguardando os

ladrões em um Opala
preto, sem placa, usado
para Cl fuga.
A Polícia Civil está in

vestigando o caso e di
reciono as investigações
para o motorista que, ao

que tudo indica, reside
no Município. De acor

do com o bancário Isra
el Brqz Montibeller, 32
anos, que prestou quei
xa na Delegacia; os ho
mens estavam com o

rosto descoberto.

O assalto aconteceu
no momento em que os

funcionários estavam re

cebendo o pagamen
to, dois homens en

traram no posto arma

dos e, enquanto um de
les ficou cuidando da
fila, o outro rendeu o

caixa levando cerca de I

RS 16 mil, o qssaltante
ainda revirou os arqui
vos procurando por
mais dinheiro, em segui
da fugiram em um Opa-
la, dirigido por um ter
ceiro homem.

<,

QtA.·.NU.'1"_ d.
,Iu"Atllfi- O,
••"ott··,

...fM8 ftWllfumO
1M'�"IMi
Il.� " .. Itl"O&

.hI_. t "'.01,.,1 'WI't."1
11''''''(',2< lU ,.,..,.Ji LÁeAAI1t1l' li&CilGiWR�_ ,••�_.' '\f"'�". I' �'!J"�

Av,_Mal, Deodoro da Fonseca, 961 I

Tel./Fax (047) 371-0905 - Jaraguá do Sul - SC

Que apaz e a harmonia
reinem neste Natal, e que
o ano vindouro seja repleto

'de alegrias!
80U·F�'U'
Rua Preso Epitácio PeSSOà, 1379

(próx. ao Kolbach) Fone: 371-4885

�'--------'__-----�--_ .....-

PAPEI.AR.IA T�IA
Aos nossos clientes, amigos e fornecedores,
votos de um FelizNatal e um

Próspero Ano Novo.

Rua Joinville, 3427
Fone: 370-2214/370-2554

'<,

Todas as criaturas do Universo
se unem para comemorar

o aniversário de Jesus!

\ I

,

Ü1!_e o Natal e o Ano Novo

sejam marcados por harmonia
'.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Que o amor de Deus

traga neste Natgl
I

{
.

alegria ao seu. '

coração, p'az ao seu

espírito e luz à sua

vida.

Feliz Natal e um ano novo

repleto de realizações,

-

senac iii
Jaraguá do Sul

37,0.0251,
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Professores de educação física
recebem curso de Tênis de Mesa
---------------------------------

Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promoveu também curso de
Xadrez, com os técnicosRenan Levy da Costa e Maurício Bertt

Jaraguá do Sul - Profes
sores de educação física das
redes municipal, estadual,
federal e particular partici
param, na semana passada
(14 e 15), no Centro de Trei
namento de Tênis de Mesa,
de um curso com o técnico
Marcos Albino, Nos dias 16 e
17, os professores partici
param do curso de Xadrez,
com os técnicos Renan Levy
da Costa e Maurício Berti.

Cerca de 30 educadores

participaram do curso, que
.

teve duração de 48 horas,
e ifiício em julho. Segundo o

cooroenódor do Centro de
Tênis de Mesa, Guido Man-'
nes, o curso foi voltado à ini

ciação, tendo como objeti-

Tênis de Mesa: moda/idade entrará no currículo escolar

vo fornecer subsídios teóri- quer implantar. a partir do
cos e práticos. De acordo ano que vem, estes dois es

com Mannes, a Secretaria portes nas escolas da rede
de Cultura, Esporte e Lazer municipal.

HMIHIl,.AnJ-se

em qUAlquer espAço f"'A�e.,.to

elegÂ.,eiA. AO,. AmJ»ie.,te.

Ç�Lfu)�t�»!l
\

(grama sintética)

Rua João Januário Ayroso, s/n°
I (em frente ao Urbano)

7 O JamborJe ;eúne piloto
de Vôo Livre do Mercosul
Sapiranga (RS) - Pilotos de e relevo. Também haver

Vôo llvre do Brqsil, Argenti- exposição de equipamen
na e Uruguai estöo sendo tos com as novidades d

esperados para o 10 Encon- _ mercado em produtos par
tro de Pilotos do Mercosul - vôo e também um campe
Jamboree - que acontece, onato entre os participantes
de 27 a 30 de dezembro, no com as feras do Vôo Livr
Rio Grande do Sul: A orga- Flávio Pinheiro e Ricard

nização do evento é da As- Brondonl. dois primeiro
soeloçöo Gaúcha de Vôo
Livre e da Escola Cio. do Ar, Diariamente, os familiare
que esperam um número de dos pilotos participarão d

participantes superior a 150 uma série de atividade

pilotos. paralelas para integraçã
Jaraguá do Sul também preparada pela organiza

estará representada no en- ção, como: recreaçôes
centro. cerca de sete pilo- tout. rafting, passeios, pára
tos da cidade e a Sol. fábri- quedismo, shows. aprese
ca de parapentes, porttel- fação de aeromodelismo

poröo. encontro de pára-motores
Na programação do Para uma confroternlz

Jamboree estão previstas ção no melhor estilo, a fest

palestras sobre segurança de ano novo acontecer I

no vôo, novos equipamen- em Santa Catarina, na Pr
I

tos, noçôes de meteorologia ia de Garopaba.
--------�---------

Que nenhuma famBia termine por falta de amorl

CDeso/amos aos clientes e amigos um

feliz epróspero 19991/1

v, Churrascaria

- FRANCI
BR-2S0 - KI'VI 69 (AN EXO AO POSTO MAReOLLA)
JARAGUÁ DO SUL - se * FONE 371-S957
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